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Zaproszenie do składania ofert - pełnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi)
uczestników/uczestniczek  projektu konkursowego Edukacja Ludzi SZukających Kompetencji -

„ELUSZEK”. Program wsparcia rodzicielstwa.

Ogłoszenie dotyczy: postępowania bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w oparciu
o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

1. Nazwa i adres podmiotu zamawiającego:
Nabywca:
Miasto Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
NIP: 6252448720
Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwany dalej także: MOPS Czeladź)
41-250 Czeladź
ul. 17-go Lipca 27
tel./fax: (032) 265-68-11
tel. (032) 265-14-42
www.mops.czeladz.pl
2. Zakres / opis przedmiotu zamówienia:
Umowa  zlecenie  –  1  osoba  do  pełnienia  opieki  nad  osobami  zależnymi  (dziećmi)
uczestników/uczestniczek  projektu  konkursowego  pt.  Edukacja  Ludzi  SZukających  Kompetencji
„ ELUSZEK ”. Program wsparcia rodzicielstwa, który  realizowany jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny);
Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne. Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne  
i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.
Zakres:
Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  pełnienia  opieki  nad  powierzonym  dzieckiem/dziećmi,  
w zgodzie ze wskazówkami Zleceniodawcy, mając na uwadze dobro dziecka/dzieci oraz jego prawi-
dłowy rozwój  psychofizyczny i  emocjonalny.   Opieka nad dziećmi będzie się  odbywała podczas
udziału rodziców w treningach i spotkaniach grup wsparcia.
Pełnienie opieki  powinno obejmować w szczególności: 
- zapewnienie bezpieczeństwa powierzonego dziecka/dzieci;
- niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw;
- eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dzieci;
- prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dzieci.
Adresaci zadania:  Dzieci uczestników/uczestniczek projektu.

http://www.mops.czeladz.pl/


Łączna liczba uczestników: maksymalnie do 24 dzieci w wieku od 0-5 lat.  I termin luty-kwiecień
2017r.  - maksymalnie do 12 dzieci,  II termin wrzesień-grudzień 2017 r.  - maksymalnie do 12 dzie-
ci.

Kod CPV: 85312110-3  

Miejsce realizacji zamówienia:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 41-253 Czeladź, ul. Zwycięstwa 6.

3. Wymogi stawiane wykonawcom:
3.1. Wymagania obligatoryjne wykonawcy:
a/  wykształcenie min. średnie;
b/ posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pełnieniu opieki nad dziećmi  (minimum 50
godzin dla grupy minimum 9 dzieci).

3.2. Wymagania dodatkowe wykonawcy:
a/ dyspozycyjność;
b/ zaangażowanie w powierzone obowiązki;
c/empatia.

Wykonawca winien złożyć:
a/ wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1;
b/ kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
c/ wykaz  usług pełnienia opieki nad dziećmi  –  załącznik nr 3 (do wykazu należy załączyć przynaj-
mniej jedną referencję lub poświadczenie należytego wykonania umowy).

4. Rodzaj zamówienia:
Usługi

5. Czas trwania zamówienia:
I termin luty-kwiecień 2017 r. (64 godziny dydaktyczne) oraz  II termin wrzesień-grudzień 2017 r . 
(64 godziny dydaktyczne). Maksymalna liczba godzin dydaktycznych – 128. (1 godzina dydaktyczna 
= 45 min).
Pełnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników/uczestniczek projektu będzie odby-
wało się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czeladzi na podstawie harmonogramu sporządzonego w uzgodnieniu z  Wykonawcą.
6. Kryteria oceny oferty:
a/ Cena ofertowa – 70%
Sposób obliczania punktacji w kryterium cena:

cena brutto /z VAT/ najniższa spośród badanych ofert
C=……………………………………………………………………………………….            x  70

cena brutto/z VAT/ oferty badanej
Oferta wykonawcy w kryterium wysokości ceny oferty może uzyskać maksymalnie 70 punktów.

b/ Doświadczenie  osoby pełniącej opiekę nad dziećmi 30%

Sposób obliczania punktacji w kryterium doświadczenie osoby pełniącej opiekę nad dziećmi :



- pełnienie opieki nad dziećmi w ostatnim roku przed terminem składania ofert od 0 do 50 godzin -
0 punktów;
- pełnienie opieki nad dziećmi w ostatnim roku przed terminem składania ofert od 51 do 100 go-
dzin - 10 punktów;
- pełnienie opieki nad dziećmi w ostatnim roku przed terminem składania ofert od 101 do 150 go-
dzin - 30 punktów;
Oferta wykonawcy w kryterium doświadczenie osoby pełniącej opiekę nad dziećmi może uzyskać
maksymalnie 30 punktów.

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który otrzyma największą ilość punktów.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 
Przy obliczaniu punktacji będzie miała zastosowanie matematyczna zasada zaokrąglania liczb do
dwóch miejsc po przecinku. 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów
w kryteriach oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiają-
cy spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli ofe-
rent,  którego oferta  zostanie  wybrana jako najkorzystniejsza,  uchyli  się  od zawarcia  umowy w
przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Podczas badania ważności ofert oraz ich oceny Zamawiający zastrzega , iż w toku sprawdzania do-
kumentów , w przypadku tego wymagającym , będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyja-
śnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwa-
nia do uzupełnienia wymaganych , jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy . Zama-
wiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .
Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym zaproszeniu zostaną odrzucone.

7. Termin związania ofertą:
do 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert
8. Informacje administracyjne:
Oferty wraz z wymaganymi  dokumentami i załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu Miej-
skiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi  ,  ul.  17  Lipca  27,  parter  pokój  nr  9  
do 03.02.2017 r. do godziny 12.00 w zamkniętych kopertach z adnotacją:
Oferta na pełnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi ) uczestników/uczestniczek  projektu
konkursowego Edukacja Ludzi SZukających Kompetencji - „ELUSZEK”. Program wsparcia rodziciel-
stwa.  -  postępowanie  bez  stosowania  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  oparciu  
o art. 4 pkt.8. Nie otwierać przed 03.02.2017 r do godziny 12.30. Oferta winna być opatrzona na-
zwą i dokładnym adresem oferenta.
- osoba do kontaktu: Monika Kaźmierska pracownik Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzin-
nej  telefon  534-275-076  (poniedziałek  w  godzinach  07.30-17.00,  wtorek-czwartek  
w godzinach 07.30-15.30, piątek  w godzinach 07.30-14.00);
- o wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie drogą e-mailową; Infor-
macja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiają-
cego;



- z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa o treści wskazanej w załączniku nr 2 do niniej-
szego zaproszenia.

9. Postanowienia końcowe.
Zamawiający  unieważni postępowanie w przypadku:

- braku minimum 1 oferty niepodlegającej odrzuceniu
- gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać kwotę jaką Zamawiający  może przeznaczyć 
na realizację zamówienia .

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – wzór umowy
załącznik nr 3 – wykaz usług pełnienia opieki nad dziećmi

          Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czeladzi
mgr Aneta Jóźwin - Rybska


