
Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla 300 dzieci i młodzieży 
w wieku od 7 do 16 lat.

Numer ogłoszenia: 70648 - 2008; data zamieszczenia: 08.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Polskiej 134a, 
80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, fax 058 5207001.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Zorganizowanie 
i przeprowadzenie kolonii letnich dla 300 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia  w  przetargu  nieograniczonym  jest  zorganizowanie  i  przeprowadzenie 
wypoczynku letniego w formach wyjazdowych (kolonii letnich) CPV: 552-40-000-4, dla 300 
dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w wieku od 7 do 16 lat, 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, z jednoczesną realizacją 
opracowanego  przez  Wykonawcę  programu  profilaktyczno  -  wychowawczego 
przeznaczonego dla uczestników tego wypoczynku w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.. Lokalizacja kolonii: 
Pojezierze Pomorskie bądź Mazurskie lub miejscowość nadmorska, w pobliżu dostępnego 
zbiornika wodnego z wyznaczonym kąpieliskiem (w odległości  nie większej  niż 5 km od 
plaży). Czas trwania turnusu: 11 dni (10 noclegów i 11 pełnych dni żywieniowych) w okresie 
od  21  czerwca  2008  r.  do  31  sierpnia  2008  r.  
Wymagania:  przygotowanie  i  realizacja  atrakcyjnego  programu  pobytu  o  charakterze 
sportowym (sporty wodne, turnieje i zawody sportowe, wycieczki piesze, imprezy zespołowe) 
oraz  realizacja  przygotowanego  przez  Wykonawcę  programu  profilaktyczno  - 
wychowawczego, przeznaczonego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4.
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II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA: data 
zakończenia: 31.08.2008.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja  na  temat  wadium: wykonawcy  wnoszą  wadium  w  kwocie  3000,00 
PLN..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, tj.: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 
przedmiotem zamówienia tj: 

a) są wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 
2268 z późn. zm.);

b)  obiektu  (placówki  wypoczynku)  zostały zakwalifikowane  do  wypoczynku  na  lato 
2008 r. 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

a)  wykażą,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonali  co  najmniej  jedno  zamówienie  porównywalne 
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70% ceny brutto składanej oferty; 

b) wykażą, że dysponują osobami o wymaganych kwalifikacjach; 

c) posiadają sprawny telefax; 

d) przedłożą program profilaktyki uzależnień dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym, z godzinowym scenariuszem i ankietą ewaluacyjną; 

e)  przedłożą  program  wypoczynku  kulturalno  -  wychowawczego  i  sportowo  - 
rekreacyjnego, obejmujący wszystkie warunki; 
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3)  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;  
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej.  
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 
ust.1 i ust.2 ustawy. 

1)  Zamawiający  dokona oceny spełniania  warunków wymaganych  od Wykonawcy na 
podstawie  dokumentów  i  oświadczeń  przedłożonych  wraz  z  ofertą;  
2) poszczególne warunki oceniane będą metodą: spełnia/nie spełnia.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy 
ubiegający się o niniejsze zamówienie składają wraz z ofertą, w terminie podanym 
w  rozdziale  XI  SIWZ,  niżej  wymienione  dokumenty  i  oświadczenia:  

1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowania - art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych- Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt 9 ustawy, (podmiot zbiorowy) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne,  lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. 
zm.). 

7.  Program  profilaktyki  uzależnień  dla  dzieci  z  rodzin  dotkniętych  problemem 
alkoholowym, z godzinowym scenariuszem i ankietą ewaluacyjną. 

8.  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia 
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niezbędnych do wykonania zamówienia, Wskazanie osób, które będą realizować program 
profilaktyki uzależnień wraz z danymi na temat ich kwalifikacji z dołączonymi kopiami 
dokumentów  (kserokopia  dyplomu,  stosowne  zaświadczenia  art.  dyplom  ukończenia 
studiów  pedagogicznych,  psychologicznych  lub  podyplomowych  lub  innych  form 
szkoleniowych  z  zakresu  prowadzenia  zajęć  grupowych  socjoterapeutycznych, 
terapeutycznych,  profilaktycznych  z  wykorzystaniem  aktywnych  metod  pracy 
warsztatowej z dziećmi i młodzieżą. 

9.  Program  wypoczynku  kulturalno  -  wychowawczego  i  sportowo  -  rekreacyjnego, 
obejmujący wszystkie warunki. 

10.  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia. Wskazanie osób, które będą realizować program 
wypoczynku  kulturalno  -  wychowawczego  i  sportowo  -  rekreacyjnego  (kierownika 
kolonii i wychowawców) wraz z danymi na temat ich kwalifikacji z dołączonymi kopiami 
dokumentów (kserokopia dyplomu, stosowne zaświadczenia). 

11.  Kopia  wypełnionej  i  zatwierdzonej  karty  kwalifikacyjnej  obiektu  (placówki 
wypoczynku) na lato 2008 r.. 

12.  Polisa  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
gospodarczej. 

13. Wykaz tożsamych zamówień z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
70% ceny brutto składanej oferty każde, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem  wszczęcia  postępowania,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy 
w tym okresie, z podaniem przedmiotu, jego wartości, dat wykonania oraz odbiorców- 
Załącznik Nr 3. 

14.  Dokumenty  potwierdzające  (np.  referencje,  listy  pochwalne),  z  których  wynikać 
będzie, że usługi wymienione w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie. 

21.  Oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadaniu  sprawnego  telefaksu  poprzez  podanie 
numeru w ofercie.

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 50
• 2. Dzienna stawka żywieniowa brutto w przeliczeniu na 1 dziecko - 30

4



• 3. Położenie obiektu - 5
• 4. Lokalizacja obiektu - 5
• 5. Warunki socjalne i bytowe - 5
• 6.  Zaplecze  do  realizacji  programu  wypoczynku  kulturalno  -  wychowawczego 

i sportowo - rekreacyjnego - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  dostępna  jest  specyfikacja  istotnych 
warunków zamówienia: www.mops.gda.pl

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A, pok. nr 11..

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja 
o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV  3.3)  Informacja  o  wysokości  nagród  dla  wykonawców,  którzy  podczas  dialogu 
konkurencyjnego  przedstawili  rozwiązania  stanowiące  podstawę  do  składania  ofert, 
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4)  Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub 
ofert: 28.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 134A, pok. nr 11..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.3.6)  Informacje dodatkowe,  w tym dotyczące  finansowania  projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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