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Ogłoszenie

Numer

2021-6907-70117

Id

70117

Powstaje w kontekście projektu

RPSW.09.02.01-26-0172/19 - ,,Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i Powiatu 
Opatowskiego”

Tytuł

,,Program profilaktyki społecznej na
terenie miasta Opatów i Powiatu
Opatowskiego”

Warunki zmiany umowy

Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w uzasadnionych przypadkach,
a w szczególności:
a) Terminu realizacji umowy,
b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia,
c) Zasad płatności jedynie w przypadku wstrzymania płatności przez Instytucję Zarządzającą

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-09-19
1. Załącznik nr 1
2. Zapytanie ofertowe
3. Załącznik nr 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-09-19

Data ostatniej zmiany

2021-09-19

Termin składania ofert

2021-09-27 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-09
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie
Szpitalna 4A
27-500 Opatów
NIP: 8631700768

Osoby do kontaktu

Anita  Tutak-SKórska
tel.: 797 994 800
e-mail: pcktir@opatow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Świadczenie Usługi Wychowawcy w świetlicy środowiskowej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Wychowawcy w świetlicy środowiskowej
na potrzeby projektu ,,Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i Powiatu 
Opatowskiego
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Na przedmiot zamówienia składa się świadczenie usługi Wychowawcy w ilości 1 osoby tj.:
Świadczenie usługi Wychowawcy w Świetlicy w Zespole Szkół nr 2 ( ul. Sempołowskiej 3).
Świetlica funkcjonować będzie w dni robocze w wymiarze 5h dziennie, w godzinach 14-19.
Za godzinę prowadzenia świetlicy przyjmuje się godzinę zegarową (60 min.).
Uczestnikami będą podopieczni świetlicy tj. dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, zagrożeni
wykluczeniem społecznym.

Kody CPV

85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

opatowski

Gmina

Opatów

Miejscowość

Opatów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

4. Kwalifikacje wychowawcy:
a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o
rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę
opiekuńczo-wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej  b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i 
udokumentuje co najmniej 3-letni staż
pracy z dziećmi lub rodziną;
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Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona
ani zawieszona;
wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z
tytułu egzekucyjnego;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o której mowa w ust. 1, postępowania karnego o umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 ustawy UWRiSPZ stosuje się
odpowiednio.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

8.1. Formularz Ofertowy złożony na odpowiednich drukach stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania.
8.2. Oświadczenia o tym iż, Wykonawca w tym osoby realizujące zadanie nie jest i nie był pozbawiony
władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona, wypełnia
obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu
egzekucyjnego, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
nie był skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
8.3 CV z klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
8.4 List motywacyjny podpisany własnoręcznie i czytelnie,
8.5 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe– potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę (w szczególności dyplom ukończenia studiów lub studiów podyplomowych czy
ewentualnie kursy, szkolenia kierunkowe).
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Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanymosobowo
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiesię
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IŻ PO,
3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowitą wartość przedmiotu zamówienia brutto/brutto.
Cena – 90 %C= ( C min/ C b ) x 90
gdzie:C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
90 % - procentowe znaczenie kryterium

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

Aspekt społeczny –A -10%- Liczba punktów za aspekty społeczne do realizacji zamówienia – 10 pkt
- Liczba punktów w przypadku braku zatrudnienia osób do realizacji zamówienia w oparciu o aspekty
społeczne - 0 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-09-19 - data opublikowania

-> 2021-09-27 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


