
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.krapkowice.pl 

 

Krapkowice: Usługa polegająca na na prowadzeniu zajęć dodatkowych w przedszkolach 

objętych wsparciem w ramach projektu: nr POKL.09.01.01-16-002/13 pod nazwą: 

/Akademia przedszkolaka/. 

Numer ogłoszenia: 155182 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

opolskie, tel. 077 4466800, faks 077 4466888. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na na 

prowadzeniu zajęć dodatkowych w przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu: nr 

POKL.09.01.01-16-002/13 pod nazwą: /Akademia przedszkolaka/.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych w 

przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu /Akademia przedszkolaka/, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice. Harmonogram zajęć będzie ustalany w 

porozumieniu z Przedszkolnymi koordynatorami. Zajęcia będą prowadzone o różnych porach 

dnia - zarówno przed zajęciami programowymi, jak i po ich zakończeniu. Zamówienie 

podzielone jest na 13 zadań/części. Usługi będą realizowane w następujących placówkach i 

specjalnościach - jak niżej, w roku szkolnym 2013/2014 i w roku szkolnym 2014/2015. 

Zadanie 1: Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach, Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 64 

godz., zajęcia dla 4 grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z artystą plastykiem w zakresie 

collage, frottage, origami, papieroplastyki, malowania na szkle, modelowania w glinie i masie 

solnej, quilling, zajęcia pokazowe w pracowni malarskiej, wizyta w galerii malarskiej - w 

roku szkolnym 2014/2015 - 64 godz. Zadanie 2: Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Krapkowicach, Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 52 godz., zajęcia dla 4 grup, 

zajęcia artystyczno-kreatywne z artystą plastykiem w zakresie syntetycznych ćwiczeń 

http://www.bip.krapkowice.pl/


twórczości, zabaw dywergencyjnych z użyciem różnych materiałów, pracy z gliną, wędrówek 

historycznych po krainie historii malarstwa i rzeźby, zapoznania z najnowszymi tendencjami 

sztuki użytkowej - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Zadanie 3: Publiczne 

Przedszkole nr 4 w Krapkowicach, Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 39 godz., zajęcia dla 2 

grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z artystą plastykiem w zakresie uwrażliwienia i 

ukształtowania młodego odbiorcy sztuki poprzez elementy rzeźby, malarstwa, sztuki 

użytkowej, fotografii, filmu, teatru, itd. - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Zadanie 4: 

Publiczne Przedszkole nr 6 w Krapkowicach, Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 39 godz., zajęcia 

dla 2 grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z artystą plastykiem w zakresie uwrażliwienia i 

ukształtowania młodego odbiorcy, odnosząc się do poszczególnych dziedzin sztuki, takich 

jak: malarstwo, rzeźba, architektura, sztuka użytkowa, fotografia, literatura, film, teatr oraz 

inspirowania dzieci do rozwijania zdolności plastycznych poprzez twórcze działanie z 

użyciem różnorodnych technik, w tym form płaszczyznowych: malarstwa, rysunku, komiksu, 

grafiki, kaligrafii, fotografiki, animacji, ornamentyki i form przestrzennych: architektura, 

rzeźba, scenografia, projektowanie kostiumów, rzemiosło artystyczne, lalkarstwo - w roku 

szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Zadanie 5: Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach, 

Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 17 godz., zajęcia dla 2 grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z 

artystą plastykiem rozwijające zdolności plastyczne, zapoznające z różnymi technikami 

malarskimi i plastycznymi oraz elementami sztuki ludowej - w roku szkolnym 2013/2014 i 

2014/2015 Zadanie 6: Publiczne Przedszkole w ZSP w Kórnicy, Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ 

- 18 godz., zajęcia dla 2 grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z artystą plastykiem w zakresie 

różnych technik malarskich i plastycznych, w tym collage, frottage, origami, papieroplastyka, 

malowanie na szkle, lepienie z gliny lub masy solnej, a także w zakresie pleneru malarskiego 

oraz zapoznania z elementami sztuki ludowej - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 

Zadanie 7: Publiczne Przedszkole w ZSP w Kórnicy, Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 18 godz., 

zajęcia dla 2 grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z artystą muzykiem-choreografem w 

zakresie edukacji przez ruch i elementy tańca, improwizacji melodycznej na instrumentach i 

przy użyciu gestodzwięków, zapoznania dzieci z rożnymi instrumentami oraz zajęć orkiestry 

dziecięcej - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Zadanie 8: Publiczne Przedszkole w 

ZSP w Kórnicy, Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 16 godz., zajęcia dla 2 grup, zajęcia 

artystyczno-kreatywne teatralne, obejmujące zajęcia rozwijające wyobraźnię, zdobywanie 

umiejętności wystąpień publicznych, pracy w zespole, wyrażania uczuć i emocji poprzez ruch 

i mimikę, a także przygotowanie rekwizytów, kostiumów i przedstawienia z udziałem dzieci - 

w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Zadanie 9: Publiczne Przedszkole w Dąbrówce 

Górnej i jego oddziały w ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim, Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 26 

godz., zajęcia dla 3 grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z artystą plastykiem w zakresie 

syntetycznych ćwiczeń twórczości, zabaw dywergencyjnych z użyciem różnych materiałów, 

pracy z gliną, wędrówek historycznych po krainie historii malarstwa i rzeźby, zapoznania z 

najnowszymi tendencjami sztuki użytkowej - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 

Zadanie 10: Publiczne Przedszkole w Żywocicach z oddziałem zamiejscowym w Żużeli, 

Zajęcia z logopedii - 156 godz., zajęcia indywidualne i/lub grupowe w grupie max. do 4 

dzieci - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Zadanie 11: Publiczne Przedszkole w 

Żywocicach z oddziałem zamiejscowym w Żużeli Zajęcia /Spotkanie ze sztuką/ - 20 godz., 

zajęcia dla 3 grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z choreografem tańca w zakresie nauki 

układów choreograficznych i nowych stylów tanecznych, zabaw muzyczno-tanecznych, 

pomagających kształtować poczucie rytmu, umiejętności szybkiego reagowania na muzykę i 

poprawiających koordynację ruchową, a także w zakresie ćwiczenia pamięci ruchowo-

tanecznej, zwiększenie ilości dziennego ruchu, rozwijania świadomości własnego ciała, 

ćwiczenia układów choreograficznych opartych na bazie szachownicy, koła, piramidy oraz 

rozchodzenia i zmiany miejsc - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Zadanie 12: 



Publiczne Przedszkole w Żywocicach z oddziałem zamiejscowym w Żużeli Zajęcia 

/Spotkanie ze sztuką/ - 32 godz., zajęcia dla 3 grup, zajęcia artystyczno-kreatywne z artystą 

plastykiem w zakresie modelowania z gliny, masy solnej, wprowadzania nowych technik 

plastycznych, zajęć pokazowych w pracowni malarskiej, odwiedzenia wystawy, galerii - w 

roku szkolnym 2014/2015 - 32 godz. Zadanie 13: Publiczne Przedszkole nr 4 w 

Krapkowicach, Zajęcia z języka angielskiego - 130 godz., zajęcia grupowe prowadzone w 5 

grupach - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia Wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności posiadającymi co najmniej 1-roczne 

doświadczenie zawodowe oraz następujące kwalifikacje: dla zadania nr 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 12 - posiadać wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 

artystyczne w dziedzinach plastycznych oraz kwalifikacje pedagogiczne; dla 

zadania nr 7, 8, 11 - posiadać wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 

lub zbliżone z zakresu animacji, tańca lub w zakresie muzyki; dla zadania 10 - 

posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kwalifikacje logopedyczne; dla zadania 

nr 13 - posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji 

przedszkolnej lub wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym i 

kwalifikacje do nauki języka angielskiego dzieci w przedszkolu; Zaleca się, 

aby dla zadań 1-13 Wykonawca realizujący zadania zapoznał się z: a) 

harmonogramem zajęć przedszkolnych, c)statutem przedszkola, d) planem 

ewakuacji z przedszkola ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 



części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. Oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej - wg. załącznika nr 4. 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której, dokona się wyboru Wykonawcy w zakresie: w przypadku wystąpienia 

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy lub jeśli Instytucja Pośrednicząca II stopnia wyda inne niż przewidziane w 

SIWZ zalecenia. 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

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

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3-go 

Maja 21, pokój nr 19 (parter). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 -

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 -Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

IV.4.17) 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: nie 

 
 


