
        Płock, dnia 19.07.2016 roku
WZP.271.2.94.2016/DR   

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI  PONIŻEJ KWOTY

STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH  30 000 EURO.

              ZAMAWIAJĄCY -  Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek  1,  09-400 

Płock zaprasza do składania ofert w trybie  w przetargu na realizację zamówienia pn:

„Zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunkach:

Część 1 Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i

niepełnosprawnością, 

Część 2 Oligofrenopedagogika dla czynnych zawodowo nauczycieli 5 płockich

przedszkoli z terenu Miasta Płocka, 

w ramach realizacji projektu konkursowego pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości

oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich

przedszkolach”, o numerze RPMA.10.01.04-14-1639/15, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. 

I.  Szczegółowe informacje  dotyczące  zamówienia  zawiera  opis  przedmiotu  zamówienia-

załącznik nr 7 oraz istotne postanowienia umowy- załącznik nr 8. 

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącej załącznik 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. Wykonawca obowiązany jest spełniać następujące warunki udziału w przetargu:

1.  Wykonawca  musi  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub

czynności,  tj.  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  musi  być  podmiotem

uprawnionym do  prowadzenia  studiów podyplomowych  w rozumieniu  art.  2  ust.  1  pkt  11

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z

późn.zm) w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w

art. 8 ust. 7 lub 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie- załącznik nr 3.   
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2.  Wykonawca musi wykazać, że  posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania

zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej:

Część 1      -  jedną (1) edycję studiów podyplomowych w zakresie Wczesnego wspomagania

rozwoju małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością,

Część 2 - jedną (1) edycję studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie- załącznik nr 4.   

3. Wykonawca musi  wykazać, że  dysponuje co najmniej 1 salę wykładową wraz z pełnym

zapleczem  organizacyjno-technicznym  (nagłośnienie,  rzutniki,  właściwe  oświetlenie,

komfortowe miejsca siedzące itd.).

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie- załącznik nr 5.    

4. Wykonawca musi   dysponować     zespołem wykładowców zdolnych do wykonania zamówienia

w  skład  którego  wchodzą  minimum  3  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu

zamówienia,   w tym p  rzynajmniej   1 osobę posiadającą łącznie: 

a)  wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz

b)  min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat w ramach edukacji

specjalnej lub/i integracyjnej. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie- załącznik nr 6. 

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca   nie może   w celu wykazania spełniania w/w warunków

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia innych podmiotów.  

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).

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

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

nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3.  Oświadczenie  o  odległości  między  miejscem  realizacji  studiów  a  m.  Płock,  o  terminie

zorganizowania i realizacji danej formy doskonalenia (Załącznik nr 2).

4. Oświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia studiów podyplomowych w rozumieniu art. 2

ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012

r. poz. 572 z późn.zm) w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, na zasadach
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określonych w art. 8 ust. 7 lub 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. (Załącznik nr 3). 

5. Oświadczenie o kierunkach zorganizowanych studiów podyplomowych (Załącznik nr 4).

6. Oświadczenie o  dysponowaniu odpowiednio wyposażoną salą dydaktyczną (Załącznik nr

5).

7.  Wykaz  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich

doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

(Załącznik nr 6). 

V. Termin realizacji zamówienia:

Rok akademicki 2016/2017- Studia powinny zakończyć się do końca lipca 2017 roku.

VI. Kryterium oceny ofert- Część 1 i Część 2 

1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

l.p. Kryterium Waga %

1. Cena 60

2. Odległość od Miasta Płocka 40

1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena najniższa
______________ x 60 pkt
cena badana

2) W ramach kryterium „Odległość od Miasta Płock” Zamawiający przyzna punkty w skali 
punktowej 0 – 40 punktów:
- Odległość między miejscem realizacji studiów a m. Płock nie przekracza 60km – 40pkt
- Odległość między miejscem realizacji studiów a m. Płock nie przekracza 120km – 30pkt
- Odległość między miejscem realizacji studiów a m. Płock nie przekracza 150km – 20pkt
- Odległość między miejscem realizacji studiów a m. Płock nie przekracza 180km – 10pkt
- Odległość między miejscem realizacji studiów a m. Płock powyżej 180km – 0pkt

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

VII. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub więcej części.  

VIII. Miejsce i termin składania ofert

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

Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3), do dnia 27 lipca 2016

roku do godz. 10:30. Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
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Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie   zaadresowanej  na   Zamawiającego  oraz

oznaczyć:

Oferta na: „Zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunkach: Wczesne

wspomaganie rozwoju małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i

niepełnosprawnością, Oligofrenopedagogika dla czynnych zawodowo nauczycieli 5

płockich przedszkoli z terenu Miasta Płocka, w ramach realizacji projektu konkursowego

pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb

dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”, o numerze RPMA.10.01.04-14-1639/15,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. 

Część ….....

Nie otwierać przed 27 lipca 2016 r. do godz. 10.30

IX. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświad-

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

przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, których oferta jest najkorzystniejsza.

Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie

oferty.

X.  Oferent  jest  związany  ofertą  przez  30  dni.  Zawarcie  umowy  następuje  z  chwilą

jej podpisania.

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

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź za-

mknięcia przetargu  bez wyboru którejkolwiek z ofert.

XIII. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem

formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma

pisemna.

XIV. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie maja przepisy ko-

deksu cywilnego.

XV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia
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Anna Grumanowska– Zespół Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów Społeczno-

Edukacyjnych, tel. 024 367-11-36 

b) w zakresie spraw formalnych

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

                                           

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie  odległości między miejscem realizacji studiów a m. Płock o

terminie zorganizowania i realizacji danej formy doskonalenia

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia studiów podyplomowych w

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie

wyższym (tj.  Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  572  z  późn.zm)  w  zakresie  określonym w  opisie

przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w art. 8 ust. 7 lub 8 ustawy Prawo o

szkolnictwie wyższym.

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o kierunkach zorganizowanych studiów podyplomowych

Załącznik nr 5 -   Oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wyposażonej sali dydaktycznej

Załącznik nr 6 -  Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 8 – Istotne postanowienia umowy

Dagmara Bednarska
Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

 
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2016 r. dot. zapytania ofertowego 
na zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju
małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością oraz Oligofrenopedagogika
dla czynnych zawodowo nauczycieli 5 płockich przedszkoli z terenu Miasta Płocka, w ramach
realizacji  projektu konkursowego  pn.: „Wzrost  dostępności  do  wysokiej  jakości  oferty
edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
o  numerze  RPMA.10.01.04-14-1639/15, współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

oferuję  wykonanie  CZĘŚCI  …………  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami
zawartymi w ogłoszeniu za cenę: 

 -  ………….…………  PLN  brutto   ,  słownie  złotych:
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
• Oświadczam, że:

− Zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń;

− Uzyskałem/am  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty
i wykonania zamówienia;

− Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych

− Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
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Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
…………………………………….
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko: ..................................................................................................
numer telefonu: .................................................................................................
numer faksu: ......................................................................................................
e-mail: ................................................................................................................

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIEJSCEM REALIZACJI STUDIÓW A M. PŁOCK
O TERMINIE ZORGANIZOWANIA I REALIZACJI DANEJ FORMY DOSKONALENIA – DOT.

CZĘŚCI ………. ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro na:  
zakup  miejsc  na  studiach  podyplomowych  na  kierunkach:  Wczesne  wspomaganie  rozwoju
małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością oraz Oligofrenopedagogika
dla czynnych zawodowo nauczycieli 5 płockich przedszkoli z terenu Miasta Płocka, w ramach
realizacji  projektu  konkursowego  pn.:  „Wzrost  dostępności  do  wysokiej  jakości  oferty
edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
o  numerze  RPMA.10.01.04-14-1639/15,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
Numer tel./fax......................................................................................................

Oświadczam, iż odległość między miejscem realizacji studiów a m. Płock (we właściwym 
miejscu postawić X):

- wynosi od 0km do  60km 
 
- wynosi od 61km do  120km

- wynosi od 121km do 150km

- wynosi od 151km do 180km

- przekracza 180km 

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
Numer tel./fax......................................................................................................

Oświadczenie

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2016 r. dot. zapytania ofertowego 
na zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju
małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością oraz Oligofrenopedagogika
dla czynnych zawodowo nauczycieli 5 płockich przedszkoli z terenu Miasta Płocka, w ramach
realizacji  projektu konkursowego  pn.: „Wzrost  dostępności  do  wysokiej  jakości  oferty
edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
o  numerze  RPMA.10.01.04-14-1639/15, współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

oświadczam,

iż  …………………………………………………………………………………..(nazwa  podmiotu)  jest  podmiotem
uprawnionym do  prowadzenia  studiów podyplomowych  w rozumieniu  art.  2  ust.  1  pkt  11
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z
późn.zm) w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w
art. 8 ust. 7 lub 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
Numer tel./fax......................................................................................................

Oświadczenie o kierunkach zorganizowanych studiów podyplomowych 

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2016 r. dot. zapytania ofertowego na zakup
miejsc  na studiach podyplomowych na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju małych
dzieci  z  zaburzeniami  rozwojowymi  i  niepełnosprawnością  oraz  Oligofrenopedagogika  dla
czynnych  zawodowo  nauczycieli  5  płockich  przedszkoli  z  terenu  Miasta  Płocka,  w  ramach
realizacji  projektu konkursowego  pn.: „Wzrost  dostępności  do  wysokiej  jakości  oferty
edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
o  numerze  RPMA.10.01.04-14-1639/15, współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

oświadczam,

Iż  …………………………………………………………………………(nazwa  podmiotu)  posiada  udokumentowane
doświadczenie w zakresie realizacji studiów podyplomowych w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie i zorganizował/a i przeprowadził/a w tym okresie co najmniej jedną (1) edycję
studiów podyplomowych w zakresie: 
- dla części 1 zamówienia: Wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi  i  niepełnosprawnością  z  elementami  oddziaływań rehabilitacyjnych  i  wsparcia
rodziny, 
- dla części 2 zamówienia: Oligofrenopedagogiki.*  

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )

*Niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
Numer tel./fax......................................................................................................

Oświadczenie

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2016 r. dot. zapytania ofertowego 
na zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju
małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością oraz Oligofrenopedagogika
dla czynnych zawodowo nauczycieli 5 płockich przedszkoli z terenu Miasta Płocka, w ramach
realizacji  projektu konkursowego  pn.: „Wzrost  dostępności  do  wysokiej  jakości  oferty
edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
o  numerze  RPMA.10.01.04-14-1639/15, współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

oświadczam,

iż  …………………………………………………………………………….(nazwa  podmiotu)  dysponuje odpowiednio
wyposażone sale dydaktyczne w których będą odbywały się  zajęcia  realizowane w ramach
niniejszego zapytania: co najmniej 1 salę wykładową wraz z pełnym zapleczem organizacyjno-
technicznym (nagłośnienie, rzutniki, właściwe oświetlenie, komfortowe miejsca siedzące itd.). 

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )
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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

WYKAZ POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA – DOT. CZĘŚCI ………. ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro na:  
zakup  miejsc  na  studiach  podyplomowych  na  kierunkach:  Wczesne  wspomaganie  rozwoju
małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością oraz Oligofrenopedagogika
dla czynnych zawodowo nauczycieli 5 płockich przedszkoli z terenu Miasta Płocka, w ramach
realizacji  projektu  konkursowego  pn.:  „Wzrost  dostępności  do  wysokiej  jakości  oferty
edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
o  numerze  RPMA.10.01.04-14-1639/15,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
Numer tel./fax......................................................................................................

l.p
.

Nazwisko i
imię

Posiadane 
wykształcenie,
w tym tytuły i 
stopnie 
naukowe i/lub
zawodowe

Posiadane 
doświadczenie 
(w tym wskazać czy 
posiada min. 3 letnie 
doświadczenie w 
pracy z dziećmi w 
wieku od 3 do 5 lat w 
ramach edukacji 
specjalnej lub/i 
integracyjnej)

Zakres wykonywanych 
w ramach projektu 
czynności

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami (np.
umowa o
pracę, umowa
o dzieło, itp.)
 

1
2
…
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