
Sierpc: Usługa animatora/ki w ramach projektu Szansa na lepszą przyszłość dla 
sierpeckich przedszkolaków(2) 
Numer ogłoszenia: 232231 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. 
mazowieckie. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa animatora/ki w ramach 
projektu Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków(2). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa animatora w ramach zajęć przewidzianych w projekcie Szansa na 
lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków, wykonywana przez 2 osoby (animatorzy). 
2. Usługa skierowana jest do dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do 2 przedszkoli na 
terenie Miasta Sierpc oraz rodziców dzieci uczęszczających do tych przedszkoli. 3. Zajęcia 
odbywać się będą codziennie (2-3 godziny) w godzinach od 15.00 do 18.00. 4. Zakres 
obowiązków wynikających z załoŜeń projektu to m.in. 1) Wykonywanie poleceń kierownika 
projektu związanych z organizacją zajęć w ramach projektu 2) rekrutacja uczestników 
projektu i podział na grupy, 3) koordynacja i nadzór nad zajęciami grupowymi i 
indywidualnymi (m.in. zajęcia z logopedą, doradztwo psychologiczne dla rodziców i dzieci), 
4) osobisty udział animatora we wszystkich zajęciach organizowanych na terenie przedszkola, 
5) uczestniczenie w pracach zespołu ewaluacyjnego, 6) bezpośredni kontakt z uczestnikami, 
instruktorami, specjalistami prowadzącymi zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, 7) 
monitorowanie aktywności dzieci, 8) interwencja w razie ryzyka przerwania udziału w 
projekcie, 9) informowanie rodziców o postępach dzieci i biorących udział w projekcie. 5. 
Kod CPV: 80110000-8. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 10. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a) wykształcenie wyŜsze pedagogiczne b) kurs lub studia podyplomowe 
zarządzania oświatą, c) osoba, która będzie wykonywać jedno z zadań 
(pełnienie roli animatorki) musi posiadać doświadczenie zawodowe - staŜ 
pracy w szkole lub przedszkolu co najmniej 10 lat Oświadczenie 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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, naleŜy przedłoŜyć: 



• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty: Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
Zmiany mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę. Dopuszcza się 
moŜliwość wprowadzania zmian za zgodą zamawiającego. Zmiany umowy nie mogą 
wykraczać poza zakres świadczenia określonego w SIWZ. Zmiany mogą dotyczyć: terminów 
płatności wynagrodzenia, godzin realizacji zajęć. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc pok.29. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  30.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-
200 Sierpc pok.12. 
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:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach umowy o 
dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-14-013/09-00 z dn 01.04.2010. 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Usługa animatora/ki w Miejskim Przedszkolu Nr 1 ul. Kwiatowa 4, 
09-200 Sierpc. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa 
koordynacji zajęć w ramach realizacji projektu Szansa na lepszą przyszłość dla 
sierpeckich przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu nr 1, ul. Kwiatowa 4, 09-200 
Sierpc. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  usługa animatora/ki w Miejskim Przedszkolu Nr 3, ul. Piastowska 
33, 09-200 Sierpc. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa 
koordynacji zajęć w ramach realizacji projektu Szansa na lepszą przyszłość dla 
sierpeckich przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu nr 3, ul. Piastowska 33, 09-200 
Sierpc. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

         Z powaŜaniem  
Zastępca Burmistrza Miasta Sierpc 
Zbigniew Leszczyński 

 


