Znak sprawy ZP 341-3/2010
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1 ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Polska Cerekiew, Urząd Gminy w Polskiej
Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, fax 077
4801489, e-mail: ug@polskacerekiew.pl., adres strony internetowej: www.polskacerekiew.pl
Do kontaktów: Ireneusz Smal,
tel. 077 4801471, fax 077 4801478, e-mail: i.smal@polskacerekiew.pl
2) Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul.
Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, pok. 11
3) Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 2).
4) Adres, na który naleŜy przesłać oferty: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, pok. 16
2. TRYB ZAMÓWIENIA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
http://www.polskacerekiew.pl.
SIWZ dostępna jest równieŜ w siedzibie Zamawiającego pok. 11 do dnia 10 maja 2010r. do godz.
11.00.
Cena dokumentu w postaci papierowej 50 PLN
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zorganizowanie wypoczynku
śródrocznego- „Bardzo zielona szkoła”- dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z
terenu gminy Polska Cerekiew”.
4.2) Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje zorganizowanie warsztatów dydaktycznych na terenie Spalskiego Parku
Krajobrazowego dla 215 dzieci z Zespołu Gimnazjalno Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej
Cerekwi oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie w terminie od 20-09-2010 do 23-102010r.
4.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Spalski Park
Krajobrazowy.
4.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):
55.24.00.00-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
5. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty wariantowej
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin rozpoczęcia – 20-09-2010r.
Termin zakończenia - 23-10-2010r.
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7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
7.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się posiadaniem uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, a mianowicie:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
- kartę kwalifikacyjną obiektu za rok 2009 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej (Dz. U. Nr 12 poz.67 z dnia 21 stycznia 1997r. z póź. zm.)
7.2 Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.
zrealizowali co najmniej dwa zamówienia obejmujące swym zakresem organizację podobnych
zamówień o wartości nie mniejszej niŜ 40 000,- zł brutto (kaŜde zamówienie).
Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie zamówienia wykonane w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, które zostaną poparte dokumentem potwierdzającym, Ŝe usługi zostały wykonane
naleŜycie
(np.
referencje).
W przypadku wykazania zamówienia, które nie zostanie poparte przez Wykonawcę stosownym
dokumentem - pozycja ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku.
7.3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
szkolnej, a takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania - Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 i nr
18, poz. 102 z późn. zm.), a mianowicie co najmniej:
1. instruktorów / instruktorki edukacji przyrodniczej w ilości co najmniej dwie osoby (dla kaŜdej
części - turnusu). Osoba ta musi posiadać stosowne kwalifikacje oraz przynajmniej 3-letnie
doświadczenie w pełnieniu roli instruktorów / instruktorki;
2. jedną dyplomowaną pielęgniarką (dla kaŜdej części - turnusu) z dyspozycyjnością 24 h/dobę;
3. jednym lekarzem (dla kaŜdej części - turnusu) z dyspozycyjnością 24 h/dobę, na kaŜde
wezwanie z dojazdem na miejsce turnusu nie dłuŜszym niŜ 15 min.
7.4 Sytuacja ekonomicznej i finansowej zapewniająca wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie stwierdzające, Ŝe Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4
i i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –
(załącznik nr 2). W przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie
dotyczy to kaŜdego z nich.
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Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów oświadczeń, zgodnie z formułą „
spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać,
Ŝe w/w warunki Wykonawca spełnia.
8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Oferent nie jest zobowiązany jest do wniesienia wadium.
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Oferowana cena realizacji zamówienia brutto.
NajniŜsza cena - 100 %
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, pok. nr 16 , nie
później niŜ do dnia 10 maja 2010 r. do godz. 1100
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2010 r. do godz. 1115 w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej
Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 3
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej.
13. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU
ZAKUPÓW
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ
Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA
ELEKTRONICZNA
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4 , JEśELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
16. INNE INFORMACJE
1. Zamówienie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Nasza przyszłość – lepsza przyszłość”
POKL.09.01.02-16087/09, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
2. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
118518-2010
3. Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym w Polskiej Cerekwi
w dniu 28.04.2010r. oraz na stronie internetowej pod adresem: www.polskacerekiew.pl

Wójt Gminy
inŜ. Krystyna Helbin
......................................
/podpis/
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