OGŁOSZENIE
O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 5 UST. 1 W ZWIĄZKU Z
ART. 39 USTAWY PZP
(procedura poniżej progu 200.000 €)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać:
- w wersji elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego:www.mops.czestochowa.um.gov.pl,
www.mops.bip.czestochowa.pl
- w wersji pisemnej w siedzibie MOPS w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok.
5 w godz. od 8.00 do 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena dokumentacji przetargowej
wynosi 0 zł.
Przedmiot zamówienia:
1. Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości nadmorskiej (w obiekcie położonym nie
dalej niż 700 m od plaży i morza) na terenie RP dla 40 dzieci i młodzieży - uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum, z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie w ramach projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program
aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” finansowanego z Unii Europejskiej w ramach EFS. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z sytuacji rodziny, dopuszcza się
możliwość wyjazdu dzieci młodszych lub starszych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Kod CPV: 55243000-5
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: pomiędzy 03.08.2013r. a 31.08.2013r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym
warunki szczegółowe w następującym zakresie:
1) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. jedno
zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. zorganizował pobyt w postaci kolonii lub obozu dla dzieci w okresie wakacji letnich,
w ramach jednej umowy dla jednego Zleceniodawcy dla min. 40 dzieci, za kwotę nie mniejszą niż
30.000,00 PLN (brutto),
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) posiadającymi kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67
z późn. zmianami), minimum w liczbie: kadra pedagogiczna - 1 kierownik na grupę 40 uczestników,
1 wychowawca na grupę 15 uczestników,
b) osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza – 1 osoba na
obiekt (przebywającą 24h w ośrodku – placówce wypoczynku).
3) Wykonawca dysponuje „placówką/-kami wypoczynku” spełniającą/-cymi wymogi określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków,
jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zmianami) na lato 2013r.,
umożliwiającą/-cymi jednoczesne zakwaterowanie wskazanej w ofercie Wykonawcy ilości dzieci na
turnusie wraz z przewidzianą ilością osób do realizacji zamówienia (kadra wychowawcza,
pielęgniarka, inne osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia).
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie z formułą

„spełnia/nie spełnia”.
Wyżej wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawcy złożą niżej
wyszczególnione dokumenty, których treść potwierdza ich spełnianie.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do specyfikacji,
2) wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane – załącznik nr 3 do specyfikacji, wraz z załączeniem dowodów czy zostały one
wykonane należycie,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 4 do specyfikacji,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –
załącznik nr 5 do specyfikacji,
5) opis obiektu/obiektów, w którym będą odbywały się kolonie, w tym opis stanu technicznego
budynku (wiek budynku) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji, wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tym obiektem/obiektami.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
(oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zobowiązanie powinno zawierać informacje dotyczące:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu
i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w części III specyfikacji zamawiający nie będzie
żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w części IV pkt.2 specyfikacji.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 7 do specyfikacji,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48, pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp (dot. podmiotów zbiorowych), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich odpowiednie
dokumenty zgodnie z przepisami § 3 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo
zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013r., Dz. U. z 2013r., poz. 231).
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów wymienionych w ppkt 2-7, składają odpowiednie dokumenty zgodnie
z przepisami § 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.02.2013r., Dz. U. z 2013r., poz. 231).
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, które zostały określone w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (pkt 6 druku
oferty).
4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi (standard obiektu) odpowiadają wymaganiom
określonym w specyfikacji przez zamawiającego:
1) min. 3 zdjęcia wnętrz pokoi, w których będą zakwaterowani uczestnicy kolonii,
2) min. 2 zdjęcia sanitariatów,
3) min. 2 zdjęcia jadalni w różnych ujęciach (wewnątrz),
4) min. 2 zdjęcia świetlicy w różnych ujęciach (wewnątrz),
5) min. 3 zdjęcia zewnątrz budynku w różnych ujęciach,
6) min. 2 zdjęcia terenu przeznaczonego do gier i zabaw na wolnym powietrzu w różnych ujęciach
(np. huśtawki, karuzele, drabinki, piaskownice, itp.),
7) min. 2 zdjęcia boiska/boisk, niezależnie od sytuacji czy boisko/boiska są dostępne na terenie
placówki wypoczynku czy też poza nim.
Zdjęcia należy złożyć wraz z ofertą. Mogą być one również dołączone do oferty w formie folderu,
w wersji elektronicznej, na nośniku CD/DVD (np. prezentacja – Power Point, zdjęcia w formacie
JPG, gif itp. - powszechnie używanym dla obrazu cyfrowego).
Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
nie będzie żądał wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) cena (wyliczona wg wzoru podanego w pkt. X SIWZ) – 60%
2) warunki lokalowe, bytowe oraz lokalizacja obiektu – 35%
3) doświadczenie Wykonawcy – 5%
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Częstochowa ul. POW 2 , pok. 10 do dnia
17.07.2013r. do godz. 11.00.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa
zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.07.2013r.
pod nr 139663 - 2013 .

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
Barbara Mizera

