
Krapkowice: Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno -

prywatnym dot. wyposa Ŝenia lokalu poło Ŝonego w Krapkowicach 

na Os.Sady 1 w celu utworzenia Ŝłobka oraz prowadzeniem Ŝłobka 

dla 20 dzieci w obiekcie b ędącym własno ścią osoby prywatnej, 

przez okres co najmniej 5 lat licz ąc od 01.01.2012r. a tak Ŝe 

przeprowadzenia prac wyko ńczeniowych w obiekcie.  

Numer ogłoszenia: 297850 - 2011; data zamieszczenia : 20.09.2011 

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI 

SEKCJA I: KONCESJODAWCA  

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES:  Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. 

opolskie, tel. 077 4466800, faks 077 4466888. 

• Adres strony internetowej koncesjodawcy:  www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY:  Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI  

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawc ę: Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym dot. wyposaŜenia lokalu połoŜonego w Krapkowicach na Os.Sady 1 w celu utworzenia 

Ŝłobka oraz prowadzeniem Ŝłobka dla 20 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej, 

przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012r. a takŜe przeprowadzenia prac 

wykończeniowych w obiekcie.. 

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej warto ści:  Gmina Krapkowice jako Partner Publiczny w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym /Dz. U. Nr 19,poz. 

100 z 2009r./ zaprasza wszyskich zainteresowanych /Partnerów Prywatnych/,do składania 

wniosków o zawarcie z Partnerem Publicznym umowy o partnerstwie publiczno-prtywatnym, zwanej 

dalej umową. Przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym będzie określenie zasad 

realizacji przedsięwzięcia polegajacego na wyposaŜeniu lokalu połoŜonego w Krapkowicach na 

Os.Sady 1 z przeznaczeniem na Ŝłobek oraz prowadzenie Ŝłobka w tym lokalu dla 20 dzieci atakŜe 

przeprowadzenie prac wykończeniowych w obeikcie. Obiekt stanowi własność osoby prywatnej. 

Prowadzenie Ŝłobka winno trwać przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012r. Wartość 

przedmiotu koncesji: 902 880 PLN /prowadzenie Ŝłobka przez okres wskazany w ogłoszeniu/ oraz 

28 617,89 PLN /koszt prac wykończeniowych i wyposaŜenia/.. 



Opis potrzeb i wymaga ń koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania op isu:  Wymaga 

się, aby Partner Prywatny współuczestniczył razem z Partnerem Publicznym w przedsięwzięciu 

mającym na celu zakup wyposaŜenia wg. specyfikacji posiadanej przez Gmine Krapkowice a takŜe 

przprowadzenia prac wykończeniwych w obiekcie. Przewidziano nakłady na wyposaŜenie i prace 

wykończeniowe.Ponadto oczekuje się, aby Partner Prywatny zobowiązał się do prowadzenia Ŝłobka 

dla 20 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej przez okres co najmniej 5 lat licząc 

od 01.01.2012r. Opis przedmiotu koncesji moŜna uzyskać osobiście lub listownie w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17; 47-303 Krapkowice.. 

Termin wykonania przedmiotu koncesji:  Zakup wyposaŜenia i wykonania prac wykończeniowych 

łącznie z odbiorem przez StraŜ PoŜarną i Sanepid naleŜy przeprowadzić najpóźniej do 31 

października 2011r. Termin uruchomienia placówki /Ŝłobka/- 05.11.2011r.. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III. WARUNKI UDZIAŁU  

• Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w 

post ępowaniu:  1. Ofertent winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a w szczególności musi 

posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalajacą na przystąpienie do 

wykonania przedsięwzięcia w wysokości co najmniej 18 tys.PLN. 2. Oferent winien posiadać 

niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 3. Oferent winien 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji; posiadać osobę na 

stanowisku dyrektora klubu dziecięcego z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu 

Ŝłobkiem lub klubem dziecięcym; osoby sorawujące opiekę nad dziećmi winny posiadać 

obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi /Dz. U. Nr 234, poz.1570, z 

2009 r nr 76, poz. 641 oraz z 2010r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723/. 4. oferent zobowiąŜe 

się do prowadzenia Ŝłobka na warunkach określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 /Dz. U. Nr 45,poz. 235 z 2011r./ w okresie co najmniej od 01.01.2012 do 31.12.2016r. 5. 

w postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które wykaŜą własną niekaralność bądź 

niekaralność wspólnika, partnera, komplementariusza lub członka zarządu za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, prowom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 



przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonywana w oparciu o wymagane oświadczenia/dokumenty metodą spełnia/ nie spełnia..  

• Informacja o o świadczeniach do których zło Ŝenia obowi ązany jest zainteresowany 

podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy konc esji:  W celu potwierdzenia spełniania 

opisanych warunków udziału w postępowaniu oferenci przedłoŜą wraz z wnioskiem o zawarcie 

umowy oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków..  

• Informacja o dokumentach składanych przez oferenta,  którego oferta została uznana za 

najkorzystniejsz ą albo oferenta, który zło Ŝy najkorzystniejsz ą ofert ę spo śród pozostałych 

ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia  9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełnian ia warunków udziału w 

post ępowaniu:  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosku / w przypadku wspólnego wniosku złoŜonego przez dwóch lub wiecej 

wnioskodawców musi być zloŜony dokument przez kaŜdego z nich/..  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) WADIUM 

• Wysoko ść i tryb wniesienia wadium:  Nie Ŝąda sie wniesienia wadium.. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

Kryteria:   

• 1. Oferowany czas trwania koncesji /nie krócej niŜ do 31.12.2016r./  

• 2. Przejęcie przez koncesjonariusza jak największej ilości zakresu zadań i ryzyk związanych z 

przedsięwzięciem  

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJ ĄCĄ WYMAGANIOM 

KONCESJODAWCY SKUTKUJ ĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I 

PORÓWNANIA  

Oferowany czas trwania koncesji krótszy niŜ do 31.12.2016r. Poniesienie kosztów na adaptację i 

wyposaŜenie obiektu w wysokości mniejszej niŜ 50% wyszacowanych kosztów. Realizacja 



przedmiotu koncesji w terminach późniejszych niŜ wymagane. Oferent złoŜy więcej niŜ jeden 

wniosek. 

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJ ĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA  

1. Nie zostanie złoŜony Ŝaden wniosek o zawarcie umowy albo złoŜone wnioski nie zostaną 

przyjęte 2. Nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta, albo Ŝadna ze złoŜonych ofert nie zostanie 

dopuszczona do oceny i porównania 3. Kolejny oferent, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą nie złoŜy wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu 4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzone 

postępowanie lub wykonanie przedmiotu koncesji nie będzie leŜało w interesie publicznym, czego 

nie moŜna było wcześniej przewidzieć 5. postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą 

zawarcie waŜnej umowy. 

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umow y koncesji:  05.10.2011 godzina 12:00, 

miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice pokój nr 13.. 
 


