ROZEZNANIE CENOWE z dnia 06.12.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pielęgniarki do złobka w miejscowości Kobierne.
Zatrudnienie, o których mowa, zwiazane jest z realizacja projektu „Nowy złobek w Gminie
Dębe Wielkie - "Dobry Start" dla dzieci, "Dobry Start" dla rodziców”. ( RPMP.08.03.01-149648/17) - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020)
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” Beata Stelmaszczyk, ul. 1PLM Warszawa 5/10,
05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8221091838, REGON: 146904464. Tel. 690477373
www.przedszkoledobrystart.com
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zatrudnienie, o których mowa, zwiazane jest z realizacja projektu „Nowy złobek w Gminie
Dębe Wielkie - "Dobry Start" dla dzieci, "Dobry Start" dla rodziców”. ( RPMP.08.03.01-149648/17) - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020)
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy (załaczniki nr 1).
Wykonawca/Wykonawcy zrealizuje/zrealizuja zamówienie zgodnie ze złozona oferta
oraz opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonanie umowy obejmuje zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w Żłobku
w Miejscowości Kobierne w wymiarze ½ etatu.
W przypadku złożenia oferty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą
Wnioskodawca dokona zmiany nazwy kategorii w budżecie na umowa cywilnoprawna
w wymiarze 80 godzin miesięcznie.
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Miejsce pracy: Kobierne 43c, 05-311 Dębe Wielkie
Termin: od podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.
Oferent zobowiazuje się do podpisania umowy na w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników
konkursu.
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamówienia moga ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaja warunki:
a) Posiadaja uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki
b) Posiadają wykształcenie wyższe
c) Posiadają min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie
spełnia” – na podstawie złozononego oświadczennia. Wykonawca nie spełniajacy warunków
udziału w postępowaniu, zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
V. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
1. Złozona oferta musi zawierać całkowita wycenę pracy za 1 miesiac
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie nalezne Wykonawcy elementy wynagrodzenia
wynikajace z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
5. Cena ma być wyrazona w złotych polskich brutto.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERTY
W niniejszym zamówieniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena
brutto – 100%.
Oferty oceniane będa według wzoru:
C= (Cm /Cb)*100

C- Liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej
Cm-najnizsza całkowita cena brutto
Cb- zaoferowana całkowita cena brutto w ofercie ocenianej
Łaczna ilość mozliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największa liczbę punktów
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Wykonawca powinien zapoznać się z całościa niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę
zgodnie z jej wymaganiami,
b) Wykonawca składa ofertę obejmujaca całość zamówienia
c) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i złozeniem oferty
niezaleznie od wyniku postępowania,
d )W cenie usługi Wykonawca zobowiazany jest ujać wszystkie przewidywalne koszty
zwiazane z realizacja zamówienia
e) Oferta powinna być sporzadzona na Formularzu Oferty (załacznik nr 1) i podpisana przez
osobę upowazniona do podpisania oferty,
f) Podpisy złozone przez oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienna,
g) Oferta powinna być sporzadzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
h) Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto wykonania całości zamówienia
- oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych
i) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i
parafowane przez osobę upowazniona do podpisywania ofert wraz z data,
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VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z POTENCJALNYMI
WYKONAWCAMI I ZASADY POROZUMIEWANIA SIE:
Wszelkie informacje, zawiadomienia, wnioski przekazywane będa pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami droga elektroniczna
stelmaszczykbeata@gmail.com
Osobami wyznaczonymi do kontaktów sa:Beata Stelmaszczyk – 690477373,
stelmaszczykbeata@gmail.com Oferent moze zwrócić się do Zamawiajacego o wyjaśnienie
treści zamówienia. Zamawiajacy ma obowiazek udzielenia odpowiedzi nie
IX. MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB ZŁOZENIE OFERTY
Oferty przyjmowane będa w siedzibie zamawiajacego w formie pisemnej na Formularzu
Oferty (załacznik nr 1) osobiście, poczta tradycyjna lub poprzez e-mail na adres:
stelmaszczykbeata@gmail.com do dnia 20.12.2018 r. do godz. 15.00. Oferta przesłana za
pomoca poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf oraz zawierać wszystkie
niezbędne załaczniki tj. oświadczenia, jak równiez dokumenty umozliwiajace dokonanie
pełnej oceny oferty.
XVI. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach projektu projektu „Nowy złobek w Gminie Dębe Wielkie - "Dobry Start" dla dzieci,
"Dobry Start" dla rodziców”. ( RPMP.08.03.01-14-9648/17) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
XVII. POSTANOWIENIA KONCOWE
Do zapytania ofertowego dołaczono:
1. Załacznik nr 1- Formularz Ofertowy na dostawę produktów zywnościowych do złobka w
Krakowie;
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Załacznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych;

