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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI

PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto Płock,  Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert

w przetargu na realizację zamówienia pn.

,,Organizacja oraz przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. ,,Archipelag

Skarbów’’ Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, dla uczniów klas II

gimnazjum  oraz  ich  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  (bez  diagnozy

ryzykownych  zachowań  młodzieży  i  bez  szkoleń  rad  pedagogicznych)  w  I

semestrze roku szkolnego 2016/2017 na terenie miasta Płocka’’.

I. Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia –

Załącznik Nr 3.

II. Oferta  winna  zawierać  dane  jak  w  załączonym  formularzu  oferty stanowiącym

Zał.  nr  1 do  której  należy,  w  przypadku  reprezentowania  oferenta  przez

pełnomocnika,  załączyć  pełnomocnictwo  osoby  lub  osób  podpisujących  ofertę.

Załączone  do  oferty  pełnomocnictwo  winno  być  w  formie  oryginału  lub  kopii

poświadczonej notarialnie.

III. Termin realizacji zamówienia: od 05.09.2016 r. do 28.11.2016 r.

      Miejsce realizacji zamówienia: Płock, w siedzibie danej placówki według wykazu

(w zał. nr 3 opis przedmiotu zamówienia).

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.  Wymagania z zakresu posiadania uprawnień do wykonywania określonej  

 działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

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

 licencję Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą w miejscowości  Kobyłka k.

Warszawy, ul. Ogrodowa 8.

2.  Wymagania  z  zakresu  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia.

Program powinien być prowadzony przez minimum 3 osobowy zespół realizatorów,

z  których  każda  posiada  ważne  licencje  Instytutu  Profilaktyki  Zintegrowanej  z

siedzibą w miejscowości Kobyłka k. Warszawy, ul. Ogrodowa 8,  w skład którego

wchodzą:



1)  kierujący  zespołem  profesjonalista,  którego  zadaniem  będzie  nadzór  nad

przebiegiem realizacji programu,

2)  realizatorzy – członkowie  zespołu wspierający kierownika zespołu i  prowadzący

niektóre elementy programu.

Przynajmniej  jeden  z  członków  zespołu  musi  posiadać  wykształcenie  wyższe

psychologiczne  lub pedagogiczne.

V. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:

1.  Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

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

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 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  do  wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 2.

5.  Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w Załączniku nr 2.

6. Licencję Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą w miejscowości Kobyłka

k. Warszawy, ul. Ogrodowa 8.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka,  Stary Rynek 1 –

Biuro  Obsługi  Klienta  –  stanowisko  nr  1  (wejście  od  ul.  Zduńskiej  3),  do  dnia

23.06.2016 r.  do godz.12.00.

Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Oferta  na  ,,Organizację  oraz  przeprowadzenie  programu profilaktycznego  pn.

,,Archipelag  Skarbów’’  Fundacji  Homo  Homini  im.  Karola  de  Foucauld,  dla

uczniów klas II gimnazjum oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych (bez

diagnozy ryzykownych zachowań młodzieży i bez szkoleń rad pedagogicznych)

w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 na terenie miasta Płocka’’.

Nie otwierać przed 23.06.2016 do godz. 12:00. 



VII.  W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub

oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich

uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta  jest

najkorzystniejsza.  Brak  uzupełnienia  dokumentów  lub  oświadczeń  we  wskazanym

terminie powoduje odrzucenie oferty.

VIII.  W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do

złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferentów, których

oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego

za nieprzekonywujące  powoduje odrzucenie oferty.

IX.  Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuję z chwilą jej

podpisania. 

X. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane. 

XI.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyny,

bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

XII.  Postępowanie  wszczęte  na  podstawie  niniejszego  ogłoszenia  prowadzi  się  z

zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty

wymagana jest forma pisemna. 

XIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy

kodeksu cywilnego. 

XIV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia

− Beata Stanuszkiewicz, - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. (24) 367-17-20

b) w zakresie spraw formalnych

- Dominika Rucińska – Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 367–15-77.

Wykaz załączników:

Załącznik nr  1    -  Formularz Oferty 
Załącznik nr  2    -  Wykaz osób biorących udział w zamówieniu
Załącznik nr  3    -  Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr  4    -              Wzór umowy

Dyrektor 
Wydziału Zamówień Publicznych

                  /-/ Dagmara Bednarska 


