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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
12-09-2019

Termin składania ofert
23-09-2019

Numer ogłoszenia
1206105

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 23.09.2019 roku do godz. 14.00 na adres Zamawiającego Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” MCPS w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 31, sekretariat
lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej junior@mcps.pabianice.pl. Decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
junior@mcps.pabianice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobami uprawnionymi do kontaktów są: – w sprawach formalnych: Małgorzata Borowiec - Mondzielewska - tel.
602-785-197 - w sprawach merytorycznych: Kamila Pokora – tel. 885-035-115

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
jw.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin obarczonych
dysfunkcjami skutkującymi dysponowaniem niewystarczającą wiedzą i umiejętnościami na poziomie szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej. Usługa obejmuje prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć
wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z n/w przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) chemia,
d) technika nauki i szybkiego czytania,
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dla każdego z przedmiotów z osobna.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie realizacji usługi został zawarty w
załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
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Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” MCPS w
Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 31 lub wskazany do realizacji projektu wynajęty lokal na terenie
miasta Pabianice.

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie realizatora usługi obejmującej świadczenie usług skierowanych do dzieci i
młodzieży z rodzin obarczonych dysfunkcjami skutkującymi dysponowaniem niewystarczającą wiedzą i
umiejętnościami na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Usługa obejmuje prowadzenie
indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z n/w przedmiotów (zagadnień)
ścisłych i humanistycznych:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) chemia,
d) technika nauki i szybkiego czytania.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin obarczonych
dysfunkcjami skutkującymi dysponowaniem niewystarczającą wiedzą i umiejętnościami na poziomie szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej. Usługa obejmuje prowadzenie indywidualnie oraz w grupach zajęć
wyrównawczych (korepetycji) z n/w przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) chemia,
d) technika nauki i szybkiego czytania,
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału:
a) Część I – korepetycje z matematyki,
b) Część II – korepetycje z fizyki,
c) Część III – korepetycje z chemii,
d) Część IV – kurs obejmujący techniki nauki i szybkiego czytania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający realizuje projekt pn.: „Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne". Działanie 9.2 Usługi
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i
zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
b) Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem. Wsparciem
objętych zostanie 100 rodzin biologicznych (207 kobiet, 162 mężczyzn - łącznie 369 osób) pochodzących z terenu
gminy miejskiej Pabianice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie szans na
pozostanie w nich dzieci poprzez objęcie tych rodzin zindywidualizowanym pakietem usług prewencyjnowspierających oferowanym przez MCPS w Pabianicach. Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego RPO WŁ,
poprzez organizację zdeinstytucjonalizowanych form wsparcia i opracowanie w ten sposób programu służącego
przywracaniu osób wykluczonych społecznie. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych jak zostało wyżej
wspomniane 100 rodzin biologicznych z terenu miasta Pabianice, zarejestrowanych w MCPS w Pabianicach,
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych:
- 69 rodzin jest zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich (rodziny niewydolne),
- 21 rodzin z częściowym ograniczeniem praw rodzicielskich, objęte nadzorem kuratora (rodziny zagrożone
patologią),
- 10 rodzin z dzieckiem w pieczy zastępczej - rokujące możliwość powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
Wsparcie projektowe obejmie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem z co najmniej jednego
powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ. oraz objętych wsparciem
asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku.
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c) Miejsce świadczenia usługi: Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” MCPS w Pabianicach, 95-200 Pabianice,
ul. Partyzancka 31 lub wskazany do realizacji projektu wynajęty lokal na terenie miasta Pabianice.
4. Rozliczenie za prowadzone wsparcie będzie odbywać się raz w miesiącu na koniec każdego miesiąca, w którym
prowadzone było wsparcie, na podstawie prawidłowego i pozytywnego zweryfikowania przez Zamawiającego
rozliczenia tj.:
a) listy podpisanej przez uczestników korzystających ze wsparcia,
b) podpisania przez obie strony protokołu odbioru,
c) poprawnie wystawionego rachunku/faktury.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od 01.10.2019 roku do 30.06.2020 roku, według
poniższego wyspecyfikowania:
a) zajęcia z matematyki – 6 godzin zegarowych w tygodniu (łącznie 264 godzin),
b) zajęcia z fizyki – 2 godziny zegarowe w tygodniu (łącznie 88 godzin),
c) zajęcia z chemii – 2 godziny zegarowe w tygodniu (łącznie 88 godzin),
d) zajęcia obejmujące techniki nauki i szybkiego czytania – 4 tury po 24 godziny zegarowe (łącznie 96 godzin).
Usługa (w każdej z części) będzie realizowana w godzinach 1400 - 1800, w dni robocze od poniedziałku do piątku
według uprzednio przyjętego harmonogramu lub sytuacjach nagłych po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu z
minimum dwugodzinnym wyprzedzeniem.

Załączniki
zapytanie ofertowe
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca – dla każdego z przedmiotów (części przedmiotu zamówienia) - dysponował
minimum 5 letnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela.

Potencjał techniczny
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wykształcenie kierunkowe wyższe II stopnia odpowiednio:
a) zajęcia z matematyki – matematyczne
b) zajęcia z fizyki – fizyczne,
c) zajęcia z chemii – chemiczne,
d) zajęcia obejmujące techniki nauki i szybkiego czytania – polonistyczne,
oraz dla każdego z powyżej wymienionych – przygotowanie pedagogiczne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki
Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy
Przesłanki zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty (formularza oferty) winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu
ofertowym, tj.;
a) dokumenty potwierdzające posiadanie kierunkowego wykształcenia wyższego II stopnia,
b) dokument (zaświadczenie) potwierdzający minimum 5 letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela.
c) oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień
uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
- z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym
i nie podlega wykluczeniu z postępowania;
- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
3. Kryteria oceny ofert: CENA – 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone
proporcjonalnie.
4. Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że złożone oferty uzyskały tą samą łączną ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe. Wykonawca, który
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złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech
dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca
się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień we
wskazanym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu. Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Wykluczone zostaną również podmioty powiązane Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

Adres
Zamkowa 16
95-200 Pabianice
łódzkie , pabianicki

Numer telefonu
422158935

Fax
422268269

NIP
7311962756

Tytuł projektu
Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających

Numer projektu
RPLD.09.02.01-10-A020/18-00

Inne źródła finansowania
Nie dotyczy.

