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OGI,OSZENIE KONKURSU OFERT
Na pod stawie ano 14 ust. I ustawy z dnia 11
z 201 R r. poz. 1492 Z późno zm.)
Działający

wrześn ia

2015 roku o zdrow iu publicznym (Dz. U.

w imien iu

Gminy K~dzierzyn-Koźle
z siedzib:1 przy ul. Grzegorza Piramow icza 32
47-200 K ędzierzy n -Koźle
Prezydent Miusta Kędzi e rzyn-Koźle
ogłasza

konkurs ofert na realizację zadania pn.:
Przeprowadzenie i 7..organizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (a lkohol, substancje
psychoaktywne. przemoc) dla dzieci i ml odzieży z terenu Gminy Kędz ierzy n -Koź l e wraz ze
sprawozdaniem w okresie ferii zimowyc h w 20 19r. Zadanie rea lizowane na podstawie projektu
Gm innego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa ni a Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na
2019 rok oraz na podstawie projektu bud żetu na rok 2019.
I. ZADANIE

8~DĄ CE

PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Organi7..acja 12.dniowego zi mowiska z programem profi laktycznym ( alkohol, substancje
psyehoaktywne, przemoc) w ok resie ferii zimowych (28.01.-08.02.2019r.) dla około 40 dzieci (ilość
dzieci i'.a l eży od ceny 7.8 jednego uczestnika). Zamaw iający zastrzega, że li czba dzieci może ulec
zmnicjszcniu lub zw i ę k sze niu , w zależności od ceny za 1 uczestnika.
II . WYSOKOŚĆ SRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA,
Wyso k ość środ k ów

Zamaw i ający

przeznaczonych na zadanie w 2019 r. - ~3.000,OO zł ;
zastrl.ega, że wysokość ś rodków na rea l izację zadania może ulec zmmeJszenlU lub

zw i ę k sze n i u .

III. TERM IN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
I. Czas realizacji 7.ada nia (zimowiska): okres ferii zi mowych tj. 28.01 .2019-08.02.20 19r.
2. Miejsce zimowiska - rcalizacja zadania ma odbyć się na lerytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
odda lonym maksymalnie 250 km od Kędzierzyna-Koź l a .

3.

Szczegółowe warunki zadania:
I) Uczestnicy zimowiska zosta ną podzieleni na dwic grupy wiekowe;
a) grupa młod sza · dzieci w wieku 7 - 11 lat,
b) grupa starsza· dzieci w wieku 12 - 16 lat.
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2) Transpon: wykonawca zapewma dowóz dzieci z
wypoczynku i z powrotem.

Kędzierzyna-Koź l a

do miejsca orgamzacJ I

3) Wanmki ośrodka:
a) budynek powinien być murowany,
b) ośrodek I>ow inien być wyposazony w jadalnię wraz z 7.aplcezem kuchennym (usytuowane na
terenie ośrodka ). Zamawiający nie dopus7..cza możliwości żywien i a dzieci w formie cateringu,
e) w oSrodk u powinna znaj dować się dodatkowa sa la - świet l ica. w której będą prowadzone zajęcia
z dziećmi,
d) każdy pokój wyposażony w łazienkę z natryskiem (prysznic) z dostępem do cieplej i zimnej wody
przez calą do~. Pokoje wyposażone w łóżka lub tapczany z pośc i e lą i kocem, oddzielne dla każdego
dziccka zakwaterowanego w pokoju. (Zamawiający nic dopuszcza zakwaterowania dzieci w szkołach
tj. w izbach lekcyj nych oraz w domkach campingowych).
4) Wyżywienie: wykonawca zapewnia wyżywienie w trakcie wypoczynku;
a) 4 posiłki dziennic (śn iadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), przy czym pierwszy posilek (obiad)
dzieci otrzymują w dniu przyjazdu na wypoczynek. Ostatni dzień pobytu dzieci na w)'poczynku
kOllCZy s ię obiadcm i wydaniem dzieciom suc hego prowiantu na drogę powrotną.
b) S Iały dos tęp do napojów (woda, kompot, soki, herbata)
c) 7.1ł I>cw ni cllic prowiantu na CVlS wyc ieczek programowych.
5) Reali7..acja programu zimowiska obej mować będzie dwa programy:
a) program zajęć profilaktycznych (a lkohol, ś rod ki psychoaktywne, pnemoc),ze wskazaniem osoby
prowadzącej zajęcia, jak również liczby godzin prLCznaczonych na rea l izację poszczególnych tematów
z.yęć. Program profilaktyczny powi nien zawierać wylącznie zagadn ien ia d otyczące problemu
uzależnienia od a lkoholu. środków psychoaktywnych oraz przemocy. Inne zagadnienia zawarte
w programie będę uznane Z<'l błędnie prLCdlożony program.
b) program zajęć rekreacyjno-sportowych,
- zorganizowanie min. 2 wycieczek całodniowych ,
- zorganizowanie min. 3 zawodów sportowych,
- zorganizowan ie minimum 4-ech innych atrakcji kulturalnych np. dyskoteki, konkursy, spotkania itp.
6) Harmonogram zimowiska;
Harmonogram na każdy dzień trwania wypoczynku z uwzględnieniem tennin6w i godzin realizacji
programu profilaktycznego i programu rekreacyjno-sportowego.
7) Kadra 7.imowiska;
a) kierownik wypoczynku,
b)wychowawcy w grupie młodszej - dzieci w wieku 7-11 lat (ilość wychowawców dostosowana do
liczebności grupy).
c)wychowawcy w grupie starszej - dzieci w wieku 12-16 lat (i l ość wychowawców dostosowana do
liczebnośc i gm"y),
d) 'wyehowawca prowadzący zajęc ia rekreacyjno - sportowe,
e) wychowawca prowadzący zajęcia profilaktyczne. socjoterapcutyczne,
f) pielęgniarka lub ratownik medyczny (stale przebywający na terenie ośrod ka przez ca ł y czas pobytu
dzieci na wypoczynku)
g}doc h odzący Ickarz..
UWAGA!
Kadra s prawująca stalą opiekę w trakcie trwania wypoczynku pow inna legitymować się
kwalifikacjami spcłniąjąc wymogi określone wart. 92p ust. 1 ustawy o systemie .oświaty . (Dz.
z 2018 r. poz. 1457 z późno zm.) o kwalifikacjach i doświadczeniu w zakreslc orgatllzowan~a
wypoczynku dl .. dzieci i młodz ieży, potwierdzonych dokumentami kwalifikacyjnymi do sprawowatlla
opieki nad dziećmi i młodzieżą·
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Kaźdy wychowawca powi nien pos iadać prLynajmniej trLyletnie
z dziećmi i m łod z ie żą oraz aktualnie pra cować z dziećmi
z..'lŚwia dc zeniami wystawionym i przez pracodawcę.

doświadczen ie
ml od z ie żą),

w ciągłej pracy
potwierdzonymi

8) Dośw iadczeni e oferent a:
Podm iot realizujący zadan ie powIlllen posiadać niezbędne d ośw iad cze ni e w rea lizacji
o podobnym charakterze, w tym:
a) doświadczenie w zakresie organ izacj i i prowadzenia wypoczyn ku dla dzieci :
2016r. min. 50 ośób roczn ie .
• 2017r. min. 50 osób roczn ie,
• 2018r. min. 50 osób rocznic,
Doś wiadczenie potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami).
9) Ubezpieczenie: o/e rent powinien
nie szczęś liwyc h wypadków .

posiadać

aktualną polisę

ubezpiec ze ni ową

od

zadań

następstw

10) Ważna informac ja: ś rodki pochodzące z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw iązywania
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych G miny K ęd z ierzyn-Kożl e m ogą być przeznaczone
wy łączn i e na pokryc ie kOSztów wyni kającyc h bezpośredn io z realizacji zadan ia. Wykonawca nie
może powicrLyc wykonania 71llllÓwicnia podwykonawcy/podwykonawcom w zakresie opieki nad
dziećmi.

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. Dokumenty rejestrowe (wystawione nie

wcześniej ni ż

3 miesiące przed

datą s kładania

orerty).

o wpis ie do rejestru organ izatorów i pośredników turystycznyc h, wydane przez
województwa w ł aśc i wego dla s iedziby przedsiębiorcy, a jego aktualność potwierdzi
wydrukiem z Centr.tlnej Ew idencji Organizatorów Turystyki i Poś rednik ów Turystycznych, ważne co
najm niej do 28 lutego 20 19 r.

2.

Zaśw i adcze ni e

marszał ka

3. Aktualne

zaświadczenie

z ZUS lub KRUS, US.

4. Aktualna i ważna Polisa OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizacji
imprez turystycznyc h wraz z potw ierdzeniem jej op łacen i a (ważna co najmniej do 09.02.20 19r.)
5. Potw ierdzenie rezerwacji miejsc.
7. Dokumenty potwicrd7..ające posiadanie doświadczenia przez oferenta w zakres ie orgalllzaCJI
i prowad7.cnia wypoczynk u dla dzieci i młod zieży.
8. Dokumenty potwierd7.ające kwałifikacje i do św iadcze nie kadry zgodnie z warunkami oraz
,ze wychowawcy nic widnieją w publi cznym rejestrze pedofilów i gwałcicieli.

ośw iadczenie,

9. Dok umenty potwierdz..'ljące kwalifikacyjne dochodzącego lekarza oraz oświadczenie, że podmiot
s kladający ofertę zawrze umowę z lekar.tem d oc h odzącym w przedmiocie opieki nad uczestnikami
zimowiska.
10. Dokumenty po t w i e rd7.ające zapewnienie stalej opieki ze strony pielęgniarki lub ratownika
medycznego (w tym kwalifikacje) oraz oświadczenie, ze podmiot składający ofe rtę zawr.te um ow~
z pielęgniarką lub ratownikiem medycznym w przedmiocie stalej opieki nad uczestnikami zimowiska.
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II. Ramowy harmonogram zimowiska uwzg lędniający tematyczny blok programu profilaktycznego
oraz rekreacyj no-sportowego .
12. Program profilaktyczny (alkohol, środ ki psyehoaktyvme, przemoc).
13. Program rekreacyjno-sportowy.
14.

Oświadczenie dotyczące

zabezpieczenia dzieciom ubezpieczenia, w tym NNW.

15.

Oświadczenie dotyczące

ceny brutto za l

osobę

- uczestnika wypoczynku.

16. Oświadczenie o złożeniu zgłoszcnia wypoczynku właściwemu Kuratorowi Oświaty, zgodnie z art.
92d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. , poz.1457 z późno zm.) (dokument potwierdzający
umieszczenie zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku będzie stanowiło załącznik do umowy na
realizację zadania).
17.

Oświadczenie dotyczące

zapewnienia dowozu dzieci na wypoczynek i z powrotem.

18.

Oświadczenie dotyczące

zapewnienia

wyżywienia

w trakcie trwania wypoczynku.

19. Oświadczcnie, że podmiot s kładający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną
przekazane środki i zobowiązuje siy go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych
środków pod wzgłędem finan sowym i rzeczowym.
20. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że
kwota środków przeznaczona zostanie na reali7..a cję zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie
zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
21. Oświadczenie potwicrdzające, ze w stosun ku do podmiotu sk.ladającegu
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania ś rodków publicznych.

o[ert~ Ilit:

stwierdzono

22. Oświadczeni e osoby uprawn10neJ do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
o niekaralnośc i zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz
niekaralności za umyśln e przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
23. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że
kwota ś rodków przeznaczona zostanie na realizacjy zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie
7..adanie nie będzie finansowane z innyc h źródeł.
24. Podpi sane przez wychowawców kJauzule informacyjne oraz oświadczenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. l i usl. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) wobec, których administratorem danych będzie Urząd
Gmina Kędzierzyn-K oźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
adres c-mail : prezydent@kedzierżynkozle.pl. tel. 77/40-50-338 według załącznika nr 5 do ogłoszenia
o konkursie ofert.
UWAGA! Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osoby wskazane do reprezentacji w dokumentach rejestrowych na każdej stronie.
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V. KRYTERIUM OCENY OFERT
Sposób punktacji krvtcrió"i oceny określonych w zaproszeniu do składania ofert:
l. Cena - rangowanie (zależy od liczby ofert).
2. Miejsce organi7..acji wypoczynku wraz z warunkami zakwaterowania - zgodnie z arkuszem
sposobu oceny kryterium.
3. Zakres programu rekreacyjno-sportowego - zgodnie z arkuszem sposobu oceny kryterium.
4. Zakres programu zajęc protilaktycznych (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) zgodnie
z arkuszem sposobu occny kryterium.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do uzupełnienia oferty we
wskazanym zakresie. Ocenie poddane zostaną wyłącznie oferty kompletne. Oferty, które mimo
wezwania nie zostaną uzupełnione, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

VI. INFORMACJE DODATKOWE
I.Wybór naj korzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, niezwłocznie po zakończeniu
postępowania.

2. Oferty składane przez oferentów, którzy real izowali zadanie organizowania i przeprowadzenia
wypoczynku na zlecenie Gminy K~dzierzyn-Koźle , a wyniki kontroli realizacji zadania stwierdzały
nieprawidłowości w realizacji zadania nie podłegają rozpatrzeniu.
2.Przekazanie Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, przesłane zostanie na adres e-mail
wskazany w formularzu ofertowym, niezwłocznie po zalwierdzeniu protokołu z oceny złożonych
ofert.
3. Jeżeli Wykonawca, którego olerta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę nąjkorzystniej szą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
4. W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnqj
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

okrcślonc

5.Niniejsze post~powanie prowadzone jest na podstawie art. 14 ust. l ustawy z dnia 11 września 2015
roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późno zm.) oraz na zasadach opartych n'a
wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.Wynagrodzenic za przcprowadzony wypoczynek zostanie wypłacone po zakończeniu zadania oraz
dostarczeniu sprawozdania z jego realizacji, wraz z dokumentacją zajęć profilaktycznych oraz zajęć
rekreacyjno-sportowych. Za datę wykonania usługi przyjmuje się termin dostarczenia kompletu
powy7...5zych dokumentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi Gmina
zastrzega sobic prawo potrącenia kar umownych. Gmina nie ponosi odpowiedzialności finansowqj za
szkody wyrządzone przez uczestników wypoczynku podczas trwania \vypoczynku.
7.Składąjący oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem
świadomy odpowicdzialności karnej za zlożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. - podstawa art. 17 ust

4 ustawy z dnia II września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018r. , poz. 1492 z późno zm.). ~
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8. Zamaw i ający sprawuje kontrolę prawid łowości wykonania usługi przez Wykonawcę zgodnie
z zawa rtą umową. Utrudnianie bądź uniemożliwianie kontroli, a także negatywny jej wynik mogą
sta nowić pod s tawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Kontro l ę Zamawiający sprawuje
bez zapowiedzi, a w przypadku konieczności kontroli dwudniowej koszty noclegu osób
kontro luj ącyc h ponosi Wykonawca. P rotokół kontroli stanowi wewnęt rzny dokument Gminy
Kędzierzyn- Koźle i zawiera on wszystkie infom1acje zgromadzone przez osoby kontrol ujące w trakcie
trwania kontroli realizacj i zadania.

VII. OSOBY PO STRONI E
SIĘ Z OFERENTAMI

ZAMAWIAJĄ C EGO

UPRAWNION E DO POROZUMIEWANIA

Osobą uprawnio ną

do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyj aśnicń d otyczących
jest Magdalena Sławińska - Duk.
Kontakt: magdalena.duk@kedzierzynkozle.pl; teL 77-40-50-3 17
2. Oferent może zwróc i ć się do Zamawiającego o wyjaśni enie iSlotnych warunków dotyczących
realizacj i zadania w godzinach pracy, tj. poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00.
l.

pos t ępowania

VIII . MIEJSC E I T ERMIN S KŁADANIA OFERT
w fonnie papierowej na załączonym wzorze (Fonnularz ofenowy) w siedzibie
na adres Zamaw iającego: Urząd Miasta Kędzierzyn- Koź.łe, Wydzi a ł Polityk i
Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia , uj . Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 K ędzi erLyn 
Koźle w tenninje do dnia 04.12.2018.-. do godziny 15:00.
2.0feny złożo n e po tenninie nie będą rozpatrywane.
I.Oferty

łu b

należy składać

przesyłać

3. Dat ą złożenia

ofeny jest data

wpływu

do siedziby

Zamawiającego.

4. Oferty należy składać w znmkni,<:tcj, opisanej kopercie (nazwa i adres poollliulU skła dającego
ofert ę) z dopiskiem "Organizacja zimowiska z programem profilaktycznym w ferii zimowych w 20 19
roku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kędzierzyn- K oźle".
5. Otwarcie ofert
P.-ezydenta Miasta.

nastąpi

w dni u 05.12.2018 roku prLCZ

komisję konkursową powoła ną

przez

IX. INFORMACJ A O MOŻLIWOŚCI ODWOŁAN I A KONKURSU OFERT, MOŻLIWOŚC I
PRZEDŁUŻEN IA
TERM lNU
ZŁOŻENIA
OFERT
ORAZ
MOŻLIWOŚC I
UN IEWAŻNIEN IA KONKURSU OFERT
zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem tenninu na złożeni e ofert.
możliwości przedłuże nia tem1inu złożenia oren i rozstr.t:ygnięc i a konkursu ofert oraz moż l iwość
un i eważnieni a konkursu ofert bez podania prLyczyny.
l.

Zamawiający

2. Jednocześ n ie zamaw i ający zastrzega sobie prawo, że zadanie nie będzie realizowane jeś l i zadanie to
nie znajdzie się w zatwierdzonym uc hwałą Rady Miasta Kędzierzyn~Koźle Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019 oraz nie
znajdzie się w zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Kędzier.t:yn - Koż l e budżec i e na rok 20 19.

