Gdańsk, dnia 19.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/MM/2017
Przedmiot usługi: prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli Niepublicznych
MegaMocni w Gdańsku, prowadzonych przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo, w związku realizacją
projektu pt. „Megamocne Przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3, EDUKACJA, DZIAŁANIE 3.1, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo
Ul. Startowa 4a
80-461 Gdańsk
NIP: 583-315-47-06
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zamawiającego nie obwiązuje ustawa
Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy do realizacji poniżej opisanej
usługi.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi w zakresie warsztatowych zajęć
laboratoryjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym przez 12 miesięcy. Zajęcia mają się odbywać w
przedszkolach MegaMocni w Gdańsku:
Niepubliczne przedszkole MegaMocni, ul. Startowa 4a, Gdańsk
Niepubliczne przedszkole MegaMocni, ul. Cieszyńskiego 1a, Gdańsk
Niepubliczne przedszkole MegaMocni, ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk
Niepubliczne przedszkole MegaMocni, ul. Noskowskiego 1, Gdańsk
2. Kod CPV: 80000000 - 4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a.
Zajęcia laboratoryjne łączące zabawę i eksperymentowanie.
b.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu i materiałów niezbędnych na zajęcia.
b. Czas trwania zajęć uzależniona od grupy wiekowej przy czym zajęcia nie mogą trwać krócej niż 20 min
c. Zajęcia prowadzone w 4 placówkach, dla łącznej liczby 330-350 dzieci.
d. liczebność grup na pojedynczych zajęciach min. 10 dzieci max. 25 dzieci, przy czym każdorazowo zależy od
indywidualnych ustaleń z dyrekcją danej placówki (wynika z faktycznego podziału na grupy wiekowe w
danej placówce, aktualnej frekwencji w przedszkolu, indywidulanych potrzeby dzieci)
e. Cena jednostkowa zajęć powinna zawierać koszt materiałów oraz prowadzenia zajęć Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.
f. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie
zrealizowanych zajęć i ich ceny jednostkowej.
g. Rozliczenie odbywa się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
h. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
i. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w zapytaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo oraz osobowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
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c.
d.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby lub podmioty, które dysponują osobami posiadającymi
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć na które, składają ofertę. Ocena na
podstawie złożonych dokumentów (cv, dyplomy, referencje, uprawnienia)
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym
do prowadzenia zajęć. Ocena na podstawie oświadczenia Oferenta
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Planowany termin wykonania zamówienia: od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.
2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. 2).
Oferta powinna być:
- w przypadku podmiotów gospodarczych opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Do oferty należy dołączyć stosowne załączniki (wzór zał. 1 , zał. 3) potwierdzające doświadczenie i wiedzę tj.
cv, referencje, uprawnieninia itp.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 26.09.2017 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.molska@strd.pl, lub w wersji papierowej za pomocą poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: ul. Startowa 4a, 80-461 Gdańsk.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przedstawione wybranemu oferentowi oraz w bazie
konkurencyjności.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
6. Zamawiający może zmienić lub anulować zapytanie ofertowe przed upływem terminu rozstrzygnięcia.
Informacja o anulacji zapytania ofertowego znajdzie się na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przedszkolemegamocni.pl oraz z bazie konkurencyjności

VI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasad konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonej w umowie zawartej z wykonawcą, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
VII. OCENA OFERT
Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:
1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w
postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym zapytaniem.
2. Kryteria wyboru ofert:
a. cena brutto za jedne zajęcia (waga kryterium 90% całościowej oceny)
b. doświadczenie podane w miesiącach (waga kryterium 10% całościowej oceny)
3. Sposób oceny:
a. cena 90% - cena brutto oferty najniższej / cena brutto oferty badanej x 100 x 90% = ilość punktów;
b. doświadczenie podane w miesiącach – długość doświadczenia z oferty badanej / najdłuższe doświadczenie x 100
x 40% = ilość punktów.
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej
znajdującej się w bazie konkurencyjności.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem kontaktu
telefonicznego, poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Maja Molska pod numerem telefonu 501-835-532 oraz adresem e-mail:
m.molska@strd.pl
X. ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
2. Wzór formularza ofertowego.
3. Oświadczenie oferenta.

………………………, dn. …………………….
Zamawiający/pieczątka/podpis:
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Wykonawca/pieczątka:

Załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe …………………… dotyczące ……………………., oświadczam, że jako Oferent nie
jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

………………………………..
podpis upoważnionego
przedstawiciela Oferenta

…………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

…………………,…………..
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 2
Formularz oferty

OFERTA
w postępowaniu ofertowym ………. w obiekcie …………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla ww. zamówienia ja/my niżej podpisany/ni*
................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa Wykonawcy:……………..…………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………….
NIP:…………………………………………………………………………………………
REGON:……………………………………………………………………………………
Tel./faks:…………….……………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………...
(należy zamieścić dane Wykonawcy/Wykonawców, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników, wskazując również pełnomocnika)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i akceptujemy bez
zastrzeżeń wszystkie warunki w nich określone oraz składamy ofertę na wykonanie zamówienia o następującej
treści:
Cena
brutto
za
jedne
zajęcia:……………………………………………………………..……………………………PLN
(słownie:..................................................................................................................................)
2. Doświadczenie liczone w miesiącach wynosi ………. , co zostaje potwierdzone w dołączonych dokumentach (m.in. cv,
referencje)
3. Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.
4. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania ceny przedmiotu
zamówienia i uwzględniliśmy je w naszej ofercie.
5. Oświadczam/y, że oferowana przez nas cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający z tytułu realizacji
niniejszego przedmiotu zamówienia, w przypadku wyboru naszej oferty.
6. Oświadczam/y, iż zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym i załącznikach stanowiących jego integralną część oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą w całości w
terminie do …………… r.
7. Uważam/y się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym..
8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie
zostaną wskazane przez Zamawiającego.
9. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………….,
2) ……………………………………………………………………………………………..

W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się
do:…………………………….. (imię i nazwisko), tel./faks……………………., e-mail……………………………………………………………………………

……….……………………………………………………
(czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu lub
pełnomocnika)
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Załącznik nr 3
Wykonawca/pieczątka:

Oświadczenie
Oświadczam/y że dysponuje/my dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prowadzenia zajęć
laboratoryjnych w przedszkolu spełniających wszelkie wymagania, normy i standardy dotyczące
prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym.

………………………………..
podpis upoważnionego
przedstawiciela Oferenta

…………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

…………………,…………..
(miejscowość, data)
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