
Ogłoszenie nr 510183850-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.

Miasto Orzesze: Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe
zajęcia dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”-II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski
Fundusz Społeczny.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574834-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540157359-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625765300000, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180  Orzesze, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.
Adres strony internetowej (url): www.orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w
Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”-II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.18.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: usługa 1.2. Przedmiotem postępowania jest wybór osób prowadzących
dodatkowe zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”- II. Realizacja projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.
Przedmiot zamówienia w podziale na następujące części: CZĘŚĆ 1 ZAJĘCIA MUZYCZNE 180 zajęć po 60 min. CZĘŚĆ
2 WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI 172 zajęć po 30 min. Zakres zadań wykonawcy/ wykonawców: a.
Przeprowadzenie zajęć wg wymagań organizacyjnych określonych w niniejszym przetargu, w terminach uzgodnionych z
zamawiającym. b. Przygotowanie skróconego planu zajęć/scenariusza zajęć (do akceptacji Zamawiającego). c.
Wypełnianie dokumentacji, związanej z realizacją Projektu, wymaganej przez Zamawiającego (protokoły realizacji zajęć).
d. Miejsce zajęć: Miejski Żłobek w Orzeszu, ul. Mleczna 44A; 43-180 Orzesze. e. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze
od poniedziałku do piątku (harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z każdym z wybranych wykonawców) w
Miejskim Żłobku w Orzeszu i w zakresie czasu realizacji będą indywidualnie dostosowane do rozkładu dnia dzieci w
żłobku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.2 KODY Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 1.3 Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający nie
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZAJĘCIA MUZYCZNE

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI

określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.4 Wymagania art.
29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie
„Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.5 Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in.
czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w żłobku. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących
usługę osobiście.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV:  80000000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z
2019r. poz 1843 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie. Zgodnie z cytowanym artykułem Zamawiający
unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W przedmiotowym postępowaniu
nie została złożona żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z
2019r. poz 1843 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie. Zgodnie z cytowanym artykułem Zamawiający
unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W przedmiotowym postępowaniu
nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ  OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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