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Usługa w zakr.esie opieki dziennej nad dziećmi

związana z rea lizacj ą ploj e ktu
,'ZespoĘ Wychowania Przedszkolnego (ZwP)

spoŚobem na upowszechnienie edukacji pnedszkolnej
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współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
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w trybie pŹetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
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(tj. Dz. U. z 2010 r' Nr 1|3' poz.759 z póź. zm.)
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SPECYFIKACJA
IsToTNYcIł wARL N Kow ZAMowIENlA
o waltości sfacunkowej fmówienia poniżej i93 000,00 ELlRo

Nan! o.!z adr€s zlnał'iljąccgo'

Gmina slaroBald Gdański

8j.200 starogard cdański
t € l' (53) 5ó 250 67
Ex (58) 56 2,1641

Trtb udziclcnia zamórvie a

Pośępowaie przePlowadzone jesl w Ębie pżetaĘn nieogreiczoneeo ńa podsbwie ań' 39
otr Fozostalych pżepisóv ustawy z dnia 29 srycznia 2004 Ńku PEwo amówicń
publicznych (1j' Dz' U' f 20I0 r' Nt l]]. poz 759zpóź' znr'r

Adr€s strony intemerowĆj, nr klór.j zanieszczon! j$t sp€cyfikacji Istohych
warunków zanóYicnia.

htltt/wsy.bip.starogardsd.ug.pl

objaśnic a uł$alycb rerninórYI
slwz specynkacja htohycb waJuntół'fanó\Yieni!
zWP - zespóI $Ycnowania p€edszkoln.go
Dzicci $'!łieku 3.5 lat dzieci N wieku 3 ]a1, w tym dzicci klót ukońcfyly 2,5 rcku
orudz iec i4 i5 le tn ie .

5. opis pŹrdniolu z,ńóVjenia:
5'l Przcdmiolem zańówieniajesl usluga opieki dziemej nad dzieóni opieka nad dzieóni

rv rvieku 3.5 llt oE świadczenie ponocy piowadz4ceńu fajęcia w zvP $' rmach
prcjektu .'Zespoly $lcho\'ania pŹedsflolnego (zwP) sposobem m Upowszechnieńie
edukrcji pźcdszkolnej wcnińie slaogard Gd,',
zajęcia N Emach Ealizacji prcjektu .'Zespoly $}chołania przedszkolnego (fwP)
sposoben na upo$srcchnienie edlkacji przedykolnej w Cminic SEogard Cd '
prcwadzonc są w feslo]e wycholeia PŻdszkolnego w Dąbówce śrvietka
Wiejska, 3l-2 l2 Boborvo.

5'2 zes!ól wyclrowhia Pżedszko|nceo czynnyjesl cżtery dni vĘgodniu, od poniedziałku
do czMlrku, $,),jąlkolvo w Uzasadnionych pżyPadkach także s piątki i obejmuje
dfiennie 5 codziń zajęć dla dzieoi'

5,] Do obosiązkóW vykonawcy - opiekm'nYiadczącego polloc proładząceńu fajęcia
nale żeć będ 'e w szczcgólności:
l) opieka nad dzieómi ł wieku ].5 lat uczęsfcfa.jących do Zespolu vycnowmia

Prrdszkolnego.
2) lwiadczenie ponrocy prolvadzalenu w ZwP zajęcia llonocyjne' edukacyjne'

sf clrowawcze i opiekuńcze



5.4
5.5

]) dba]ość o@ odpowiedfialność za życie, zdrowie i bezpiecfeńś{o dzieci podcus
ajęó s'Zcspole vychowania Przedszkolnego' rv tyń 2jęć odbyivmych \Y rcEnie
( spacery, Nyciecrki i nr )

4) dbałość o ponrieszcania. spżęt i uŹądzenia Bykor7łsqavan. do Ealizrcji pfujektu,
orŹ slflrowiące wypos'żenie obiektu w c6ie ploMdfeńia 2jęć'

5) łspólpraca z kadĘ fdządzająca pojektem w z!łJesie bieźącego noniloiowmia
poslępu N realiza.ji okJeślonrlr wsk!żników lrojcktu i imych dzialań
prjoko$Yclr Mż f spoĘądzmicn odpoviedniej dokureńlacjj

6) realizosanie aleceń osób/iństlllcji DFrałlionyclr do konlrcIi iirnkcjo.o$mh zvP
7) slkony{eie imych u dsń zwjązMych z popn$'!ą Ealizacją plojektu'
/ wJ 

"ona\c.ł ' o.r . alda L |ora o 'ł]lo 'Jnie L'l 'ts
zlnNiljący nie dopugcza lączcnia funkcji provadf{meo zajęcia Y zlkrusie
szkolnic$! pŹ€dszkolnćgo z lunkcją opiekuna dzi.ci/ś'iMczącego ponoc
pro'adzącenu ajęcia ofuz opjckun! dzieci/śsi'dcząc€go poDoc prowldzą.enu
zajęcia rv inńyn zwP' pŹez tę slną osobf.
ząnaEhjący zsllzeea sobie nożliwość dokońywmia konto|i nad Ealiucją
móYicnia ł tllkcie rwania uńos1'
w'naFodfenie 

.wykonawcy wyplacme będzie pr2e2 fma$'iającego cyklicznie ]v
ok]esie tnłmia uńoły' nie częścio.j niż raz w nieŚiącu, n! fsadach okrcś|onych }'

(ody łhsyffkacji wsŃlnĆgo s|osnika zanóYień ( cPv)
85 i t2 l l 0  3

5.7

ó '

7. Ternin rrykoMnia zanó{ienin.

Temin @liacji usluBi nstala się od dnia 0:f slycznia 2012 roku do dnia j0 crenłca 20]2

8. wnrunki udzin|U rv pośępowlnju orlz opis sposobu dokoĘNa a oceny ŚDelninnin

8'l' o udfielenie móvicnia nogą ubiegać się wykonaqcy' któży slc]niają wduŃi udzialu
w poŚtępoPaniu. w szczególności dotyczące]

8'l.l Posiadmja upnMień ( d'sponoqmie osobmi fdolnyni do lr}kon ia zMówienia )
do łykonlNania określonej dzialalnolcilub czyńności' jcżcli przepisy prała nakhdają
obouiąf ck ich posiadmia'
Zamawiający ńie pżewifuje spccjalnych \Tna8gń }' tyn ałJesie.

3,]'2 Posiadmia \łiedzy i doświadczenia
zańavia.jący nie plresiduje specjllnych wyńagli w tyn zkreŚe,

8.]'] DyspońowMia odpowiednin polencja]en lecbnich}m ord osobami zdolnymi do
Nlkonmia zdórvienia:

a) drsponoweie osobmri ( plżrńaj ńiej jedną ) najpóźnie.i w dniu podpisauia unoBy'
kóra posiada ńinińum wyksŹa|cenie śEdnie z natulą fgodnie f f!łącznikjen nr 3

8'l'4 s/uŃji ekonomicaej i |umsoyej:
zanrlNiljąc} nie pŹewiduje specja|nych v,wnagm w tym fakresie'

3'2 wykonavly' któuy nie 9ykMą spe]ńienia vamków udzia]u w FoslępoNfuriu. podlegać
będą {rykhczeniu z udziału B postępowlniu' ottię lqkonaNcy \qkluczoncgo uznal€



8.] Z udfiatu w niniejsz}m poslępo!łoiu $Tklucfa się R'konawców. któŹy podle8ają
Bfklucfeliu na podstawie a ' 24 ust. ] i 2 |ńwa mółień publicmych'

8.4 ocena spe]nieŃa wenków Udziafu w niniejszyn postępoBaniu opismych *' niniejszej
sp.c'likaĆji dokonana będzie w opaiciu o złofone pŹcz s!'konawcę dokuneŃy oEz

8,5 zanra\iający odrzuci ofcfię' .iczcli fajdzG p'zr'najnrniej jedńa f przesłMek opismych w
an' 89 PnYa anówień public7jych'

8.6 o $yklucfeniu f postępo\lnia oraz o odi2uceniu ofcfr' !ł-wkom$'cy rcstlną
zarviadonieni nicfwłoczuie po dokonmiu wybofu lajkoizystniejszej ofeńy'
/ JVIJJom|en ie/Ju 'ą"cbęd '  e 'vóad1 ie ' |e  d l | J ! Je ipEtne '

9. wykonlw.' sspólnie ubiegajtcy się o zanón'ienic
vykońawct wspóltric ubieEający się o zanrówienie:

l) poDoszą solidańą odpowi.dfialność 2a niewykonmie lub nieDależy1e ufkonanie

2) zobÓ}'i+mi są nstmosić Pełnonocnika do Eplezentowbia ich rv pos!ępolvMn' o
udzielenie ańółienia pub|iczńcgo albo rcplezenlowania $' poslępowniu i zawallia
umosl w slnwie fmółienia' Pżimuje sĘ, że pelnonoĆ ni ctwo do podpisdia ofeńy
obejnuje pelnońocnictwo do pośsiadczeni. za zgodnośó f orygnrabm łszyŚlkich

]) pelnomocnictso nusi ĘIikaó z umo\ła lub z inńej cżynności prałnej' mieć |ornę
Pisdńną |ak usmolvicnia Pełnonocnika nusi rynikać z alączonyclr do o|erty
dokunrenlóv. ws?.lkakoicspondencjapro\ładzombędziezPe]nonrocDikienj

4) jczeli ofeńa wykonawców rvspólnie ubjega,jących się o umóqieńie zoslfuie wybrma
jako najkoŹysliiejsza, fmaNia]ący może pżed falmrcien umouy wezsać
pehronrocnika do pżedslawienia umoĘ rcculują.cj wsFólplacę tych vykonawców

10' \łyk!z dokunentós i oświrducń' jakie nlją dostarc4'ć łJkonarr.'a rv celu
poE!rrd/eni'.P(|niani' ly'rUhkó$ UJ/iaIus noqfpoE.biu.

1) ofena qg w,.oru stmolviącego zalącznik Nr 1 do slwz
2) oświadczcnia vykonarvcy ]v tlybie eL 22 uŚt' l uslawJ" |I!{o fmóWień lublicznych .

rvg wzoru stoowiącego zalącznik Nr 2 do slwz|
3) $!kŁ osób' którc będą odpowiedzialne za świadczenie uslugi' lozostające ł d'spozycj i

$'lkonawcy wg wofu stanowiącego zalącznik Nr 3 do slwz|
4) oświadcrenia v'konawcy ł' llybie eL' 24 Bt' l usla$! Prawo zanótdeń pub|icznycn .

rvg wzoro stmowiącego za|ąenik Nr 4 do slwz|
5) oświadcrede o zapoznaniu się wykond$ly ztftśĆiąwfoiu Unosy'znłł.znik nr5 do

slwz
l0'L Pos|anowicniadotycząceskl.daryclrdokunenlów'

a) Nszystkid dokuńeńly w niniejsfyh posępowmiu nocą byó składanc w fonnie
oryginału lub kopii pośŃiadczon.j za fcodńość f olycińalem pŹez Nykonawcę |ub
osobę/osoby upnMionc do podpisania ofeńy z dopiskien .'fa zgodność z oryBimłem'

b) mawi aj ący Ńe dopuszc za sklad ani a e lektonicznyc h kop ii do kunrentó{
o dokDnenry spolządzonc $' języku obcyn sk|ada się BIaz f t]unaczenienr pżez

tlumacza pżysięglego na język polski, poświadczone pizz xlkonawę
d) o|ena powinna zawienć \s7'stkie wynrasane dokufoeńl'. ośłiadĆżeńia i zalączniki' o

klóiy.h nowa w spec}fikacj i zanalviającego



c) ofeńa omz rvszyslkie łlmaeee z]ącmiki wimy być podpisane pŹez upoważnionego
pŁedsBqicie|a upraudonego do tpEzenlovanią zgodnic f przedslas'ionym akleń
? iś m.\ |1:n '  \ ) |  'o . '  l  '  ' Jvo l \n|  ip l f  p .mi  omva

! jeżeli oferta i zalączniki zostaną podpńMe ptez upoważnionego pżedstawiciela, jesL
oń zobowiązany do pŹed]ożenia shściłego pe]nomÓcniclm lnb unocowania

e) Wykon$ncóB obo{iązuje $1koŹysmie zlączonych $'zońw dokmenlów
załącznikó}'' wszystkie pol! i poflcje t!Ćh woróN qjmy być qfpelnione, ! w
sz.zególności muszą zaBieńć Bszyslkie {F1agane infoimacjc i dane oraz u\ielać
odpowiedzi na łszystkie prlania Nie dopuszcza się sthdania ah€ńalyłnych co do
lEści i fonry dokufuenlów'

h) zlożenic Fzez vykonałtę niepńNdfj{ych i.lomacjj. mający.h łdył lub
n]ogących ńieć wp|'w na s1nik niniejszero postęposmia' stano\'i podśatę do
v}kluczenia z poŚępołania

l02 zmalviarący \łezrvie vykondBcórv, klóŻ' w określonyn leminie nic fłożą
$.yńaganych N.iniejsz}m rozdzia|e oświadczeń i dokunentów lub któŹy nie z|oż}li
pelnomocnict*'. albo któży zlożą Byńagane oś$iadczenia i dokunenly zawielające
blędy' do ich z]ożenia N \'aaaczonyn terninie, chyba. że mino ich z]ożenia oiirta
$'konaNcy podlega odrfuceniu albo konieczne byloby unicważnienic postępo\€ria'
z]ofonc na }€z}'aie zamawiającego ośrviadczenia j dokunenty Po{inn} .Ót{ierdzać
spe]ńlmie przez xlkon.wcę warurkóv' udzia]Ll w postępo\łmiu nie później niż lr dniu.
w którynr uplynąI temin skladania ofcń'

11' Inforna.ja o sposobie porozuniervania sĘ za'lnwiająeeo z rrykonarvclnd oraz
pŹekazrvani' ośviadczeń i dok!n.ntó'' vskM'nie osób uprrwnionych do
porof umiewnnia sit z rvykonawcani.

ll'1' Z Zmawiającyn fuożna kontaktowaó się telefoniczuie omf bezpośl€dŃo rv siedzibie
mawiające8o. wszeikie za.}lania dot}czące sIwZ oE posępovania na|eżry
dostarcfać $1lącmie w |omie pisemn.j '

l1.2' Upo]vażnienido be7,pośrcdnicco kontaktołmia się f wykonawcani są

Beala sadokierska - lel. 58/ 562 50 6? w. 52

Zapyania nalcży kiercwaó pisenrie. fgodlie z asadą pjsenności postęporvania na

Gnin. staÓgard odński
. Sikoskiqo 9

83.200 stalqatd Gdański
faY. (58) s62,16,ll

r2. wynagania doty.zqcerv'di!ń' Nil 4ol!ż!

13' Tcrnin aiązui! oforrq.

Termin zrvivmia ofeńą fgodn]' 2 zapisami ań, 85 uslasry Pnwo zanórvień Publicznych lj. ]0
dni od remrnru skladaŃa of. '



l'ł. opiŚ sposobu pżygoroł'$'ani' ofert'

1.l'l o&dę fańówienia należy spoŹądfić na |omu|ażu ofeńowym stanowiącymi
odFowiednio falącmik m ] do nin' spayfikacji Islohych warubków zmówieńia'

l4'2 Zma$iający nie doPu9cza możliwości skladeia oferl wariantolv)'cb'
la'] Zma-'.jająĆy nie pźe*']duje udzielen]afmówień uzupelniających'
].|'4 wykonawca $'inien zapomać się a wszystkini dokunenlmi nini.jsze.j spec)dkacj'

hlotn)clr varuŃów zamówienia (sIwZ)'
]4'5 wynagania dotycfące skladanych dokunentów olisbo w niniejszej

l4'6 o|eńańusizoslać z]ożonaw |omie pisenrnej, Njęzyku po|skim'
].|'? wykonasla ponjesie wsfelkie koszt'v związanc z przygotowanien i zlożenien oi.erly

z Dłzględnienien trL 93 Dst' 4 Ustał! Pra$o zanóBień Publicfnych'
14'8 obna nusi b'ć cfyFlna olu podpisana' Na|ei *Tpełlić wszyslkie dme o|eny'

jeżeli jarieś infomracF nie dotyczą vykonawcy nalezy je dołączyć z adnofują ..ńie
doo'czf. podpisaó zgodnie z llfmogmi dolycżącyńi podpisyNmia zalączrikórv ofeńy'
wszys*ie njiejsca, w których Ękońawca Bniósł arian'v musfą byó pffifowme prkz
osobępodpisLdącą a kopiedokunenlówpotwieldzone a zgodność f orygi.alen.

15. Micjsce orr termin składanin iotwlrciaofert.

I5,l o|eilę !ł mknięq, niepżezrozystej puesy]c'kopercie ofmkosmej sc wofu]

Nadlsca| Nazrva i adres wykonavcy (pieczęć)'
Adr€s't: (;min! sffogard Gdański

ul. SikoBkiego 9, pok. 19 Gekeladal)
8 i  :00S.aqard  GdE l .L i

PRZETARC NIEOCRANICZONY
oferla n!us|ugt oDieki dzi.nnej nad dzi €ćmi

NIE OTWIIIRAC PRfED TER.VINEM OT\IARCIAOFIRT
28, l l .20 l l r ,  godr .  l l :00

l5.2 ofefu powiń.a zost@ z]ofona w plzes}']ce/kopercie w sposób uniemożIiwia.jąc' jcj
pżypadkowe otwlrĆie.

l5,] Termin skladmia ofelt vyaacza się na dzieńl 28.1l.20t1idogodz.10:00
l5,4 ofeńy złożońe Fo teminie skladmia o|eń zos|anąniezw|ocmle Mócone'
l5,5 otłdcie o|eft odbędzje się w dniu 28'lt'2011i o godz 1l:00 w siedzibi € UŹędu

Cminy pok. nr 22.
l5'6 wykouałly tlogą byó obecni przy otwiermiu ofed,

16, Opn sposobu obliaenia ceny.

cena fra chańher r'cfaltowy i nuŚi zawiemć rvszys&ie kosŹy niąfue 2 realizacją
zanró]Yienia, niezbędne do rcalizacji zdai okEślon}ch dla v'lrona{cy s sIwZ'
Niedoszaco$'anie ceny nie będzie lod$asą do aiany wynagrodrenia wykonawcy'



17. Kryte.ia oceny orert
wy.'grodf €nie miesięczne brutto'

na jn iżs facem.100pkt '

enanajńiższa
X: -  -  - ' . - - -  x  100

cena badanej ofenr

13' opis krylćriów! klórymi z'ńaljljłcy ki €rorvać się bpdzie przy wyboże olcrty łraz z
Podlni.ń znlcz.nia ty.h krylcriórv i sposobu oc€ny ofgri'

]8'l Pzed dokomiem oceny ofeń] wszys{ie oteny zostaną splawrlzone w celu
snviłdEńią czy spelniają $!ńag!nia określone l' dokum€ntach pŹetargoslcb'

]8'2 Jedpym qĘteriun oceny udań w ofdcie jest cena loda.a plzez wykonallcóll
uczstuiczących w przelegu (cena = l00%),

l8'] Zanawiający pĘ'7ja konlrah na wykonaDie zanówienia tem w'konawcy' co do
któ€go ofeńy ustalono. iż odpowiada ona !9naeanioń pŻedstarvionynr
{ dokDnentaĆh pŹeEgołych ońz uŚaMe Pmwo zanówień Pub|icznych i który
zaofero\d naj kożystni ej szą cenę dI a admia'

l8'4 Prctokó] 2 p%targu, wu z załącznikanji skladanyńi \ trybie postępow&ia sąjawne
zgodnie z zapńami ań' 96 UstarłT Plawo zanówień Pub|iczny.h.

19. lnto.ngcja o forn !l nościach' j lkie poYinly być dopelnion€ po tvyboże oferty ł ce|u

l9'] zanalviający powiadoDi sfkonawĆów o v-vnilo poŚępoBania \'sposób określony
w uśawie Prawo zmówień lub|icznyclr'

l9.2. Podpisańie uńowy f wybńn}m wykomwcą nasląri w teminie okeśIoń]'ń { ad, 94
ust. ] i 2 Ustawy Pnwo ZmróYieir Publicznych' Umorva zostanie podpisańa ]Y Śiedfibie

l9'j. Jeżeli wykonawca, k!órcgo oleńa zosrała *x/brma. uchyla się od załarcia unorłf
Zmawiający lrfbiera najkoŹystnicjszą spośńd pozoslalych otilt. bez lrzeprwadzmia
ich ponownego badania i oceny' cnyba że ajdąplreslarki Dnieważnienia poslępolvbia,
o któIych Dowa w alt' 9] nst' ] PtaM zmówień public,jych

t0' wvmae5nD doNvłce /.bo,!iec7.ni' nń|e'jICgo wjkon!tria umosr

2l. Pouczenio o środkach oc|rrony prasnej'

wykonaYcy przysługują środki ochlony llaMej okeśIone rv dziale vI nsta$T Prawo
ZmóNień Publichych'

22. Dopuszceniefnju ł unovie z łykonlrvcą

22l Dopuszcz się następujące okolicfności zmiany umoxlr w zŃĘie leminu rea]iacjj

22,l'l N prz'Fadku łydfużenia nin. procedury pu etaĘorej



22.l'2 R pŹypadku k!ótkolsalych ( do 3 dni ) fdażeń losÓwych unieno'iwiającycb
prc$adzenia zajęć lv zwP. leżących po śńtrie żamawiającego lub wylońawcy

22 2 Dopuszcza sĘ nótęlujące okoliczności zmimy mowy ł załrcsie osoby pro$'adzącej
ajęcia w}'aacrcnej Pu ez qYkonawcę:

22'2'l s pŹ'Tadku choroby tsającej d|urej niż ]0 dni osoby *}konującej uslugę opieki
dzieflrej Dad dzieómi dopszca się njożIiłość ]ł1konŃia uslugi prćf osobę l.zecią 2
pisemą fgodą zamawiające8o' osoba wskazana pżef *Tkona*!ę' któE będzie
qlkonyiYa]a usługę s' zstępstwie nusi spc]niaó warunki określone w niniejsrej

22'3 v}nagodżenie qylronlwcy określone w unowie ńoże ulec zmiroń w plz$adku
ariany ptz€pisów dotyczących planrości za prawid}ową Iealizację a!ówienia'

2:4 ' I  i | ' i  ovMie  '  T i !  n  q .o ' ( l '  { J |on)B()  l lb /hJv .aą 'ego
224.2 uzsadnienie nian pnrvidlowa Ealizacja prredmiotu unowy oraz zpeMienie

optynalnej jatości qYkonaniauslngi
22.4'3 foma zńian zńiany nie ulkraczające poa zakEs pŹedmiou fmółienia aneks do

LToł]  \  fomiep.  emnęjpod qooFm n 'e taaon ' '

l' zalącznik Nr 1do slwz ' ofćna
2' zalącznik Nr ż do slwz. oświadczenia wykonawcy w trybie art' 22 ust. l ustaiu

Plawo anówień publichych
]' zalącznik Nr 3 do slwz sfkaz osób. klóre będą odpowiedfialne 2a ś!łiadczenie

uslngi' pozoslające w dyspozycj i wykonarvcy
4' zalącznik N. 4 do slwz oświadczenia wykonaqcy w trybie an. 24 usl' 1 usla{r

Pń\o amółień publichych
5' zllągnik !r5 do slwz - wóI umo]rf


