PŁOCK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO
ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto
na realizację zamówienia pn.

Płock,

Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert

Zorganizowanie
wypoczynku
letniego
w formie kolonii z programem
profilaktycznym
dotyczącym
profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie
dla
35 dzieci niepełnosprawnych
ze szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
z miasta Płocka
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
w których występują problemy
związane z nadużywaniem alkoholu lub zagrożenie problemem alkoholowym.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór
umowy dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl.
I. Termin realizacji zamówienia: od 14.07.2013
będzie nie mniej niż 14 kolejnych dni.

r. do 25.08.2013

r. Turnus trwać

II.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia,
tj.
zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługę
polegającą na zorganizowaniu
wypoczynku
w formie kolonii letniej dla dzieci
z
programem
profilaktycznym
dotyczącym
profilaktyki
uzależnień
i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie o liczbie uczestników
nie mniejszej
niż 25.
III.

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do
obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku II.l) - Załącznik Nr 3,
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie,
3. Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
4. Formularz cenowy - załącznik Nr 2,
S.Oświadczenie, że osoby przewidziane przez Wykonawcę do pełnienie funkcji:
wychowawców, pielęgniarek, ratowników, pielęgniarek, kierowników, osób realizujących
program profilaktyczny,
instruktorów
zajęć tematycznych
posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe - Załącznik Nr 4,
6. Program pobytu jzajęcia dydaktyczne, kulturalne, rekreacyjne, sportowej - Załącznik
Nr S,
7. Opis warunków zakwaterowania i wyżywienia - Załącznik Nr 6,
Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
dokonania
wizji
lokalnej
obiektu
wskazanego w ofercie przed rozstrzygnięciem
przetargu.
8. Osoby realizujące program profilaktyczny - Załącznik nr 7,
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1,09-400 PŁOCK
tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, Info@plock.eu,

www.plock.eu

9. Dokumentację
fotograficzną
obiektu, w postaci zdjęć wysokiej jakości (w wersji
papierowej
lub cyfrowej)
lub/l filmu DVD przedstawiających:
obiekt wypoczynku,
przykładowe pokoje, w których zakwaterowani będą uczestnicy, łazienkę (umywalki,
wc, prysznice), jadalnię, świetlicę, pomieszczenie do prowadzenia zajęć grupowych,
plac zabaw, boiska, gabinet pielęgniarki/lekarza,
wejście do budynku, w tym podjazdy
dla niepełnosprawnych,
jeżeli wejście do budynku posiada schody. oraz oświadczy, że
standard elementów obiektu, które nie będą przedstawione na fotografiach lub/l filmie
10. Oświadczenie, że standard elementów obiektu nie przedstawionych na fotografiach
lubi i filmie nie odbiega od standardu
elementów
obiektu przdstawionych
na
zdjęciachlfilmie
- Załącznik Nr 8,
11. Program profilaktyczny.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko
ul. Zduńskiej 3) - do dnia 19.06.2013r. do godz. 10.00.
Ofertę należy umieścić
oznaczyć:

w zamkniętej

kopercie

zaadresowanej

nr 1 (wejście od

na Zamawiającego

oraz

Oferta : Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem
profilaktycznym
dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie dla 35 dzieci niepełnosprawnych
ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Płocka
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy
związane
z nadużywaniem
alkoholu
lub zagrożenie
problemem
alkoholowym.

V. Osobami uprawnionymi
-

do porozumiewania

się z Wykonawcami

są:

Jacek Gałczyński, Tomasz Gorczyca - Wydział Inwestycji i Remontów, tel. (24)
367-14-97 - w godz. pracy Urzędu - w zakresie przedmiotu zamówienia
Magdalena Kucharska- Wydział Zamówień Publicznych,
,tel.
(24) 367-14-61 w
godz. pracy Urzędu.

Wykaz załączników:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5
6
7
8 -

Formularz oferty
Formularz cenowy
Wykaz usług
Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
Program pobytu
Opis warunków zakwaterowania i wyżywienia
Osoby realizujące program profilaktyczny
Oświadczenie o standardzie obiektu
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