
 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

powyżej 14 000 euro 
Burmistrz Żelechowa – ul. Piłsudskiego 47 , 

08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na: 
„Pełnienie funkcji Kierownika Projektu  

Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów 

przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk” 

Żelechów: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu Poprawa dostępności do edukacji 

przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w 

miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk 

Numer ogłoszenia: 379686 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żelechowie , ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, woj. 

mazowieckie, tel. 025 7541189, faks 025 7541144. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelechow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu 

Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów 

przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest usługa w zakresie wykonywania funkcji Kierownik Projektu Poprawa dostępności do edukacji 

przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach 

Stary Kębłów i Stary Goniwilk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Niniejszy 

projekt zakłada: uruchomienie 2 punktów przedszkolnych w Gminie Żelechów w miejscowościach: 



Stary Goniwilk i Stary Kębłów; objęcie dzieci opieką logopedy i specjalisty od rytmiki; 

zorganizowanie zajęć z języków obcych.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 79.42.10.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

12.07.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli świadczący 

usługi wykaże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami dofinansowanymi 

w ramach EFS w postaci zrealizowania lub aktualnej realizacji w okresie ostatnich 

trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego - co najmniej 2 (dwóch) usług/umów w zakresie zarządzania projektem 

dofinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym 1 (jednego) 

z POKL z działania 9.1.1 pełniąc funkcję Koordynatora Projektu lub Kierownika 

Projektu. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o na podstawie oświadczenia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oswiadczenia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 3 do 

SIWZ). 2. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy - zlecenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. 

Oferta Wykonawcy sporządzona wg wzoru będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z 

załącznikami do niej - potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie Wykonawcy 

(zrealizowania lub aktualnej realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - co najmniej 2 (dwóch) usług/umów w zakresie 

zarządzania projektem dofinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym 1 

(jednego) z POKL z działania 9.1.1 pełniąc funkcję Koordynatora Projektu lub Kierownika 

Projektu., potwierdzające dodatkowe warunki Zamawiającego - w oryginale lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. (sformułowanie: za zgodność z oryginałem może być 

zakreślone ręcznie przez Wykonawcę). 4.Oświadczenie o realizacji przez Wnioskodawcę 

maksymalnie dwóch projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności w tym samym okresie (załącznik nr 5 do SIWZ). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zelechow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów pok.nr 9. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24.11.2011 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 

47, 08-430 Żelechów. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

        Burmistrz Żelechowa 

        /-/ Mirosława Miszkurka 

 

 

 


