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WZP.271.2.58.2014 MK Płock, 17.06.2014 r.

OGŁOSZENIE

Zamawiający - Gmina - Miasto Płock zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia

o wartości poniżej 30 000 Euro pn.: "Organizacja oraz przeprowadzenie programu

profilaktycznego pt. "Archipelag Skarbów" Fundacji Homo Homini im. Karola de

Foucauld, dla uczniów klas II gimnazjum w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

na terenie miasta Płocka oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych".

I. Termin realizacji zamówienia - od 02.09.2014r. do 15.12.2014r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia

dostępny na stronie www.bip.ump.pl. (zamówienia do 30 000 tys euro)

II. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wymagania z zakresu posiadania uprawmen do wykonywania określonej

działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada licencję

Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld.

2. Wymagania z zakresu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Program powinien być prowadzony przez 3-5 osobowy zespół certyfikowanych realizatorów,

w skład którego wchodzą minimum:

1. jeden kierujący zespołem profesjonalista - powinien posiadać uprawnienia do kierowania

zespołem programu "Archipelag Skarbów" (ukończone szkolenie potwierdzone certyfikatem)

wydane przez Fundację Homo Homini im. Karola de Foucauld, którego zadaniem będzie nadzór

nad przebiegiem realizacji programu,

2. dwaj realizatorzy - członkowie zespołu wspierający kierownika zespołu i prowadzący

niektóre elementy programu posiadający uprawnienia realizatora - (ukończone szkolenie

potwierdzone certyfikatem) programu "Archipelag Skarbów" wydane przez Fundację Homo

Homini im. Karola de Foucauld.

Przynajmniej jeden z członków zespołu musi posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne lub

pedagog iczne.

III. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.



3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

z załączonych dokumentów.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami - Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

S. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia- zawarte w Załączniku Nr 2 do ogłoszenia.

6. Licencję Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld.

IV. Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek l, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 - do

dnia 23 czerwca 2014r. do godz. 12.00.

V. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Magdalena Kucharska - Wydział Zamówień Publicznych, tel 24 367-14-61

Joanna Dobrzeniecka - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 24 367-17-04.
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