Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Częstochowa, dn. 19.06.2020 r.
Znak sprawy: SO.261.4.3.2020.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć środowiskowych
w mieście Częstochowa (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, dla uczestników
projektu „Częstochowa silna dzielnicami”.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna
integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności
lokalnych – RIT Subregion Północny.
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 € netto,
zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W pozostałym zakresie zasady
prowadzenia postępowania reguluje niniejsze zapytanie ofertowe.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks:
(34) 37 24 250.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji opieki dziennej nad dziećmi w wieku 7 – 12 lat,
zamieszkującymi na obszarze 5 dzielnic miasta Częstochowy objętych projektem „Częstochowa
silna dzielnicami”, połączona z prowadzeniem zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem
„Rodzinne relacje na wakacje”, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
1) 8531210-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
2) 80310000-0: Usługi edukacji młodzieży.
3. Zamówienie składa się z 5 części, z których każda może być przedmiotem oferty częściowej:
1) Część 1: Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć
środowiskowych na obszarze dzielnicy Dźbów;
2) Część 2: Organizacja opieki dziennej nad dziećmi wraz z prowadzeniem zajęć
środowiskowych na obszarze dzielnicy Ostatni Grosz;
3) Część 3: Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć
środowiskowych na obszarze dzielnicy Północ;
4) Część 4: Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć
środowiskowych na obszarze dzielnicy Grabówka;
5) Część 5: Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć
środowiskowych na obszarze dzielnicy Lisiniec.
4. Celem nadrzędnym organizowanych przez Zamawiającego zajęć środowiskowych dla dzieci jest
przeciwdziałanie negatywnym społecznym skutkom pandemii Covid-19, poprzez:
1) przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym i emocjonalnym dzieci, spowodowanym
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społeczną izolacją oraz związanym z tym przewlekłym stresem;
2) zwiększenie możliwości nawiązywania relacji społecznych i obywatelskich przez uczestników
zajęć;
3) nabycie i zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich przez uczestników zajęć;
4) zapewnienie możliwości podjęcia zatrudnienia przez rodziców, którzy ze względu
na konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi nie mogą podjąć pracy.
5. Zajęcia realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. Z 2016 r., poz. 452).
6. Miejscem realizacji zajęć będą szkoły położone na terenie wskazanych powyżej dzielnic objętych
projektem „Częstochowa silna dzielnicami”. Miejsce realizacji usługi zapewnia Zamawiający.
7. W każdej części zamówienia odbędą się dwie edycje zajęć grupowych w formie 2-tygodniowych
spotkań wakacyjnych, realizowanych w dni robocze od poniedziałku do piątku. Poszczególne
grupy liczyć będą maksymalnie 14 uczestników.
8. Wykonawca dla każdej grupy uczestników musi zapewnić kierownika oraz dwóch wychowawców
wypoczynku, przy czym nie można łączyć funkcji kierownika i wychowawcy. Maksymalny czas
pracy personelu Wykonawcy skierowanego do realizacji zamówienia dla jednej grupy uczestników
wynosić będzie odpowiednio:
1) 56 godzin zegarowych w przypadku pełnienia funkcji kierownika wypoczynku;
2) 80 godzin zegarowych – odrębnie dla każdego z wychowawców.
9. Przewidywane godziny otwarcia placówki, podczas których Wykonawca winien świadczyć usługę
opieki nad dziećmi: 6:30 – 16:00. Godziny te mogą ulec skróceniu, w zależności
od indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
10. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą natomiast codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 14:00. Prowadzone zajęcia będą miały na celu regenerację sił fizycznych
i psychicznych uczestniczących w nich dzieci, w połączeniu ze szkoleniem i pogłębieniem wiedzy,
uzdolnień i ich kompetencji społecznych. Tematem wakacyjnych spotkań będzie: „Moja rodzina,
mój dom, moje miasto”.
11. Wykonawca w ramach realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia ma obowiązek realizacji
następujących minimalnych założeń programowych, dostosowanych do grupy wiekowej
uczestników1:
1) poznanie walorów swojej dzielnicy (ciekawe miejsca z elementami historii dzielnicy),
co najmniej poprzez godzinny spacer połączony ze zwiedzaniem minimum 2 ciekawych
miejsc charakterystycznych dla danej dzielnicy wraz z prelekcją lub w przypadku braku
sprzyjających warunków atmosferycznych sama prelekcja wskazująca co najmniej 2 ciekawe,
charakterystyczne dla danej dzielnicy miejsca, związane z jej walorami;
2) poznanie podstawowych zagadnień związanych z miastem Częstochowa (dzielnice
Częstochowy, ciekawe miejsca z elementami historii) co najmniej poprzez 2-godzinny spacer
połączony z prelekcją na temat minimum 2 elementów wyróżniających Częstochowę spośród
innych miast Polski lub w przypadku braku sprzyjających warunków atmosferycznych
prelekcja w tym zakresie (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie eksponatów historycznych
lub innych elementów charakterystycznych dla miasta Częstochowy, które zapewni
Wykonawca);
3) prawa i obowiązki obywateli, co to jest samorząd i jak działa i na jakich zasadach funkcjonuje,
realizowany poprzez 2-godzinną prelekcję lub warsztaty na temat rozumienia pojęć: obywatel,
postawy obywatelskie, samorząd i mechanizmy jego działania;
4) zajęcia sportowe i rekreacyjne realizowane poprzez minimum 8-godzinne zajęcia na powietrzu
(do wykorzystania boiska i tereny udostępnione przez szkołę) a w przypadku braku
sprzyjających warunków atmosferycznych na terenie sali gimnastycznej w postaci ćwiczeń
fizycznych dostosowanych do możliwości wiekowych i kondycyjnych uczestników;
5) gry i zabawy edukacyjno-integracyjne realizowane poprzez minimum 4-godzinne zajęcia
na powietrzu (do wykorzystania boiska i tereny udostępnione przez szkołę) a w przypadku
braku sprzyjających warunków atmosferycznych na terenie sali gimnastycznej lub w innych
1

Ilości godzin podane w minimalnych założenia programowych dotyczą programu w ramach jednej edycji zajęć
środowiskowych.
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pomieszczeniach szkoły, ukierunkowane na realizację celu w ramach danej grupy,
np. podchody, poszukiwanie skarbów, rozwiązywanie zagadek, konkursy;
6) prezentacja właściwych relacji w rodzinie, wzorców postępowań, itp realizowany poprzez
2- godzinną prelekcję lub warsztaty na temat rozumienia pojęć rodzina, właściwe
postępowanie, dobre i złe zachowania;
7) kształcenie młodych liderów obywatelskich, realizowane poprzez co najmniej godzinną
prelekcje na temat możliwości jakie są w zasięgu uczestników, dzięki którym można poczuć
się jak lider obywatelski;
8) spotkania z ciekawymi osobami, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców
poszczególnych dzielnic, realizowane poprzez organizację dwóch co najmniej 40 minutowych
spotkań z mieszkańcami danej dzielnicy, reprezentujących różne zawody, udzielających
się społecznie czy też związanych z historią lub zabytkami lokalnymi.
Zamawiający nie dopuszcza przekazywania treści o charakterze rasistowskim, nietolerancyjnym,
dyskryminującym, godzącym w dobro drugiego człowieka, nieodpowiednich i niedostosowanych
do wieku uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bez wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy realizacji podstawy programowej, a w przypadku, gdy Wykonawca
dopuszcza się naruszeń określonych w zdaniu pierwszym, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odsunięcia osoby prowadzącej zajęcia w trybie natychmiastowym, a Wykonawca
ma obowiązek do zapewnienia zastępstwa.
Zamawiający zapewnia dodatkowo:
1) materiały edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć ruchowych i dydaktycznych;
2) wyżywienie dzieci w czasie trwania zajęć;
3) ubezpieczenie dzieci NNW na czas sprawowania opieki;
4) środki ochrony osobistej dla dzieci i wychowawców (płyny dezynfekcyjne, rękawiczki
jednorazowe, maseczki, itp.).
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi.
Zakres obowiązków Wykonawcy:
1) zapewnienie opieki dzieciom i prowadzenia zajęć dostosowanych do wieku i indywidualnych
potrzeb dzieci;
2) odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci w trakcie realizacji zajęć środowiskowych;
3) realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym
harmonogramem;
4) pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym;
5) przedłożenie Zamawiającemu wraz z ofertą propozycji programu, spełniającego minimalne
założenia programowe opisane w rozdziale II pkt 11 zapytania ofertowego;
6) organizowanie zabaw i wypoczynku dla dzieci, zgodnie z przedłożonym programem zajęć;
7) dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci;
8) udokumentowanie obecności dzieci na zajęciach w dzienniku zajęć;
9) przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu danej edycji;
10) stosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży w 2020 roku, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz
kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii
COVID-19 na terenie kraju;
11) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, 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 oraz zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U.2019.1781 t.j.).

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 06.07.2020 r. – 21.08.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy
harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu
umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
e) nie zalegają z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegają z opłaceniem podatków;
2) dysponują lub będą dysponować w czasie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą
posiadającymi kwalifikacje kierownika wypoczynku oraz co najmniej dwoma osobami
posiadającymi kwalifikacje wychowawcy wypoczynku (odrębnie dla każdej części zamówienia,
której dotyczy składana oferta);
Kierownikiem wypoczynku może być:
• osoba zajmująca kierownicze stanowisko w szkole lub placówce, np. aktualny dyrektor
szkoły lub placówki, wicedyrektor, kierownik internatu oraz czynny instruktor harcerski
w stopniu co najmniej podharcmistrza,
• nauczyciel oraz inna osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie
w wykonywaniu zadań dydaktyczno–wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych,
uzyskane w okresie ostatnich 15 lat – jeśli ma ukończony kurs dla kierownika wypoczynku.
Wychowawcą wypoczynku może być:
• nauczyciel,
• osoba pracująca w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo–
wychowawczych, posiadająca wykształcenie na kierunku: pedagogika, pedagogika
specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku,
którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczowychowawczą,
• instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika,
• osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1

Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

2

Oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia – załącznik nr 2

3

Dokumenty / oświadczenia dotyczące personelu skierowanego do realizacji zamówienia:
 kserokopie
dokumentów
potwierdzających
posiadane
kwalifikacje
kierownika/wychowawcy wypoczynku,
 CV uwzględniające wiedzę i wykaz doświadczenia w zakresie dotyczącym przedmiotu
zamówienia,
 zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 zaświadczenie z systemu Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.
1481, 1818 i 2197);
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kserokopia aktualnych badań lekarskich związanych z funkcją pełnioną w trakcie
realizacji zamówienia

4

Propozycję programu, spełniającego minimalne założenia programowe opisane w rozdziale
II pkt 11 zapytania ofertowego, z podziałem na sposób realizacji (warsztaty, prelekcje,
spacery,itp.), z uwzględnieniem informacji o zakresie godzinowym przeznaczonym
na poszczególne pozycje programowe, wskazującym konkretne aktywności, zabawy oraz
z podaniem konkretnych ciekawych osób, o których mowa w ppkt 8 założeń programowych

5

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3

6

Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 4

7

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Zamawiający
posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz
danych

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. 2, poz. 5, poz. 6 oraz poz. 7 – składa każdy z nich.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w formie skanu z widocznym
podpisem (format JPG, PDF), na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl, z tytułem wiadomości:
„Oferta na opiekę dzienną na dziećmi”.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2020 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym
terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych
do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Cena ofertowa powinna być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna
za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego przez Wykonawcę podatku VAT.
3. Oferowana cena brutto musi zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym obciążenia
publiczno-prawne, których płatnikiem na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego jest Zamawiający. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że koszt realizacji
umowy dla Zamawiającego nie może przekroczyć iloczynu stawki godzinowej brutto i godzin
świadczenia usługi.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca
ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania
zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona
według następujących kryteriów:
1) Cena – 60 %
2) Doświadczenie personelu kluczowego Wykonawcy – 30 %
3) Atrakcyjność przedstawionego programu zajęć dydaktycznych – 10 %
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2.

Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Cena oferty (C) – liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona
według następującego wzoru:
C=

Cn
Cb

x 60

gdzie:
C – ilość punktów w kryterium „cena”
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
2) Doświadczenie personelu kluczowego Wykonawcy – ocenie podlegać będzie doświadczenie
osób skierowanych do realizacji zamówienia w pracy z dziećmi podane przez Wykonawcę
w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W związku z powyższym oferty
zostaną ocenione według następującego podziału punktowego:
Doświadczenie personelu kluczowego w pracy z dziećmi (w latach)

Punktacja

poniżej 3 lat

0

od 3 do 5 lat

5

powyżej 5 do 7 lat

10

powyżej 7 do 10 lat

15

powyżej 10 do 12 lat

20

powyżej 12 do 15 lat

25

powyżej 15 lat

30

Przy ustalaniu końcowej punktacji w tym kryterium przypadku Zamawiający zsumuje
doświadczenie całego personelu Wykonawcy i podzieli je przez liczbę osób biorących udział
przy wykonaniu zamówienia. Uzyskana wartość będzie brana pod uwagę przy ustalaniu
punktacji w kryterium doświadczenie.
Wobec powyższego przy ocenie końcowej tego kryterium zastosowany będzie następujący
wzór:
D=

(a1 + a2 + a3+ an)
n

gdzie:
D
a
n

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Doświadczenie osób
skierowanych do realizacji zamówienia";
liczba punktów przyznana danej osobie wyznaczonej do realizacji zamówienia
poddana ocenie liczba wszystkich osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć w tym kryterium wynosi 30 pkt.
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3) Atrakcyjność przedstawionego programu zajęć dydaktycznych – ocenie podlegać będzie
atrakcyjność programu zajęć dydaktycznych na podstawie informacji zawartych w programie
dostarczonym przez Wykonawcę, według następującego podziału punktowego:
 zaoferowanie w programie zwiedzania więcej niż 2 ciekawych i charakterystycznych dla
danej dzielnicy miejsc związanych z walorami miasta Częstochowy – 2 pkt;
 zaoferowanie w programie zwiedzania więcej niż 2 elementów wyróżniających
Częstochowę spośród innych miast Polski – 2 pkt;
 zaoferowanie w programie 3-godzinnej lub dłuższej prelekcji/warsztatów na temat
rozumienia pojęć: obywatel, postawy obywatelskie, samorząd i mechanizmy jego
działania – 0,5 pkt;
 zaoferowanie w programie ponad 8 godzin (9 lub więcej) zajęć sprotowo-rekreacyjnych –
1 pkt;
 zaoferowanie w programie ponad 4 godzin (5 lub więcej) gier i zabaw edukacyjnointergracyjnych – 0,5 pkt;
 zaoferowanie w programie 3-godzinej lub dłuższa prelekcji/warsztatów na temat
właściwych relacji w rodzinie – 1 pkt;
 zaoferowanie w programie dwugodzinnej lub dłuższej prelekcji na temat kształcenie
młodych liderów obywatelskich – 1 pkt;
 zaoferowanie w programie spotkania z więcej niż 2 mieszkańcami danej dzielnicy
reprezentującymi różne zawody, udzielającymi się społecznie czy też związanymi
z historią lub zabytkami lokalnymi – 2 pkt
Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć w tym kryterium wynosi 10 pkt.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska
najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.
IX. UDZIELANIE INFORMACJI:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Michał Zieliński, tel.: +48/34 3724-226 lub kom. 797-327-395, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Częstochowie, jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
Z administratorem
danych
można
się
skontaktować
poprzez
adres
e-mail:
mops@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wyznaczył inspektora ochrony
danych,
z którym
może się
Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl. Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
3) Pani/Pana dane osobowe (wykonawcy/zleceniobiorcy) będą przetwarzane w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na organizację opieki dziennej nad
dziećmi połączonej z prowadzeniem zajęć środowiskowych w mieście Częstochowa (półkolonii)
pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, dla uczestników projektu „Częstochowa silna
dzielnicami”, a w przypadku wyboru złożonej przez Panią/Pana oferty jako najkorzystniejszej,
także w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6
ust. 1 lit. B i C RODO.
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4)
5)

6)

7)
8)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018.1330 t.j. z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru złożonej przez
Panią/Pana oferty jako najkorzystniejszej, Pani/Pana dane będą przechowywane w celach
archiwalnych, przez okres 10 lat licząc od następnego roku po zakończeniu umowy, zgodnie
obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie złożonej przez Panią/Pana oferty
bez rozpatrzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia
ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które są niezgodne z przepisami
prawa (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531
03 00).

XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY, WARUNKI ZMIANY UMOWY, WZÓR UMOWY
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,
zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wzór umowy zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wzór umowy nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją
postanowień umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, na podstawie, których
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym we wzorze umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci nie
są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi wobec
Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez
nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku
odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający
niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
6. Po zakończeniu postępowania oferenci, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną
zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana,
uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą
spośród złożonych ofert bez konieczności ponownego stosowania procedury wyboru.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu
poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający zastrzega prawo podjęcia negocjacji z kolejnymi
wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
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8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wykonawców takiej samej liczby punktów
przeprowadzone zostaną negocjacje z oferentami i zamówienie zostanie udzielone temu, z którym
negocjacje będą korzystniejsze.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy, którego
oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie spełni
warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie
do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert;
2) odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny.
Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
• Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia,
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
• Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US,
• Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
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