
 

 

 
Projekt „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Nr sprawy: OPS.252.1.1.2012                                                 Jeżowe, dn. 23 kwietnia 2012 r.  
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 
 

Na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu  i realizacji dwóch imprez o 
charakterze  integracyjno -edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu 
systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Numer ogłoszenia: 128556-2012; data zamieszczenia: 23-04-2012 r. 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 a, woj. 
podkarpackie, tel. 158794900, http://jezowe.bip.podkarpackie.pl/  
e-mail:gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Zorganizowanie i realizacja dwóch 
imprez o charakterze  integracyjno -edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach 
projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.” 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi  
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji dwóch imprez o charakterze  
integracyjno -edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego 
„Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”  składające się z 2 zadań, a mianowicie  
 
1) Zadanie Nr 1 „Organizacja i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – edukacyjnym pn. 
„Majowy piknik rodzinny” na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego „Czas na 
aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.” 
 
2) Zadanie Nr 2  „Organizacja i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – edukacyjnym pn. 
„Wakacje na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu 
systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.” 
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.  
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
79952000-2 usługi w zakresie organizacji imprez  
79952100-3 usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych  
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.  
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  
II.1.8) Nie przewiduje się zawarcia umowy i ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów.  
II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zamawiający wymaga 
wykonania zamówienia w terminie:  
- Zadanie Nr 1 „Organizacja i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – 
edukacyjnym „Majowy piknik rodzinny” na terenie gmi ny Jeżowe, w ramach projektu 
systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” -  w dniu 20 maja 2012 r. 
 oraz  
- Zadanie Nr 2 „Organizacja i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – 
edukacyjnym „Wakacje na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” na terenie gminy Jeżowe, w 
ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” -  w dniu 24 
czerwca 2012 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie jest wymagane  
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 WARUNKOW  
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  
prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedłoży oryginał lub kserokopię (poświadczona za 
zgodność z oryginałem każda zapisana strona) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do 
SIWZ  
III.3.2) Wiedza i doświadczenie  
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedłoży oryginał lub kserokopię (poświadczona za 
zgodność z oryginałem każda zapisana strona) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do 
SIWZ  
III.3.3) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedłoży oryginał lub kserokopię (poświadczona za 
zgodność z oryginałem każda zapisana strona) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do 
SIWZ  
III.3.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z 
oryginałem opłaconej polisy, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. Polisa na kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy złoty 00/100).  
III.4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA ,ŻE OFEROWANE USŁUGI 
ODPOWAIDAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.  
III.4.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców 
powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  
1.1.Ofertę, w formie oryginału której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  
1.1.1.w formie oryginału oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o  



 

 

 
Projekt „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;  
1.1.2. w formie oryginału oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o 
których mowa w art. 24 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;  
1.1.3 w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z 
oryginałem opłaconej polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. Polisa na kwotę nie 
mniejszą niż 25000,00 zł brutto.  

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w sekcji III ust. 4.1 pkt. 1.1.1. i 1.1.2. składa 
każdy z Wykonawców zaś dokument o których mowa w sekcji III ust. 4.1 pkt. 1.1.3. składa jeden 
z Wykonawców lub w przypadku gdy ubezpieczenie jednego lub kilku jest mniejsze niż żądana 
wartość ubezpieczenia (25.000,00 zł) kilku Wykonawców  
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 
złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. 
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz art. 23 ustawy), wzór 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  
4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, a także ich 
nie uzupełnienie lub nie wyjaśnienie w terminie postawionym przez Zamawiającego w wezwaniu, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z 
postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę także, jeśli stwierdzi, że 
złożone dokumenty nie spełniają wymogów niniejszej specyfikacji, ustawy lub są nieprawdziwe.  
 
III.5) 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: tak  
3.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie 
rzeczowym, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania umowy, sposobu i zakresu wykonania 
umowy, osób wymienionych w umowie i wykonujących określone czynności w razie 
wystąpienia, przynajmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  
3.1.1. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zmniejszenie lub zwiększenie kosztów wykonania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość 
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zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie zmniejszonego 
lub zwiększonego podatku zapłaconego przez wykonawcę.  
3.1.2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu systemowego lub 
wytycznych dotyczących realizacji zamówienia  
3.1.3. zmiana realizacji części przedmiotu umowy, rozwiązania lub zmiany wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zadań w roku budżetowym  
3.1.4. zmiana terminu wykonania usług wynikła ze zmian wynikłych ze zmiany projektu 
systemowego  
3.1.5.zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr 
rachunku bankowego, dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 
podwykonawców; zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 
miedzy stronami w tym zakresie strony dopuszczają zmianę umowy  
3.1.6.wynikłe z nieprzewidzianych okoliczności, siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ w tym zakresie strony dopuszczają zmianę umowy  
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków  
zamówienia: http://jezowe.bip.podkarpackie.pl/ 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 a 
Osoba do kontaktów roboczych: Anna Kobylarz, Małgorzata Bolka 15 8794900,504025952 
 
IV.4.2) Termin składania ofert: 04 maja 2012 r. do godziny 9.30 miejsce: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 a pok. Nr. 19 
 
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin, z tym, że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej  
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja 
integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  
Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
IV.4.5) 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: tak.  

 Jeżowe, dn. 23-04-2012 r. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Stanisława Czubat 


