Znak sprawy: 1/US/CKP/2017

Wrocław, dnia 21.08.2017r.

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551,
w imieniu której działa Anna Chołodecka
- Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego
adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław
tel. 71 798 67 00, strona internetowa: www.ckp.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
pn.:
Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych
i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli
objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce,
Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD
2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
- ZIT WROF z podziałem na 8 zadań.
CPV 80110000-8.
1. Ogłoszenie o zamówieniu było zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
OPIS OGÓLNY DLA WSZYTSKICH ZADAŃ
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące: przeprowadzenie dodatkowych zajęć
edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli
objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację
dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych
placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt
jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej - ZIT WROF, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
1. Opis Projektu
Celem projektu jest: zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego
w 16 placówkach przedszkolnych gmin ZIT WrOF (Wrocław, Oborniki Śląskie, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia,
Długołęka) w okresie od dnia 01.07.2016r. do dnia 30.04.2018r.
2. Cele szczegółowe projektu to:
1) zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w ZIT WrOF poprzez uruchomienie 700 nowych
miejsc tj.:
a) 375 miejsc w Gminie Wrocław,
b) 15 miejsc w Gminie Oborniki Śl.,
c) 145 miejsc w Gminie Kobierzyce,
d) 25 miejsc w Gminie Sobótka,
e) 50 miejsc w Gminie Miękinia,
f)
90 miejsc w Gminie Długołęka.
2) zwiększenie kwalifikacji i podniesienie kompetencji przez 99 nauczycieli (97 Kobiet [K] i 2 Mężczyzn [M]) w
14 placówkach przedszkolnych w Gminie ZIT WrOF (Wrocław, Oborniki Śl., Kobierzyce, Sobótka, Miękinia),
w tym 29 nauczycieli (28K i 1M), którzy podniosą kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej,
3) zwiększenie szans edukacyjnych 1328 dzieci (643K i 685M) w 16 placówkach w Gminie ZIT WrOF
(Wrocław, Oborniki Śl., Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Długołęka).
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Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez: uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych, doskonalenie
umiejętności i kompetencji nauczycieli, realizacje dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla
dzieci.
3. W projekcie zaplanowano realizacje następujących działań:
1) uruchomienie 700 nowych miejsc przedszkolnych (w 8 ośrodkach wychowania przedszkolnego z Gmin:
Wrocław, Miękinia, Sobótka, Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Długołęka)
2) zorganizowanie zajęć dodatkowych (we wszystkich ośrodkach wychowania przedszkolnego objętych
wsparciem w projekcie tj. w 10 placówkach ogólnodostępnych, 4 integracyjnych, 2 z oddziałami
integracyjnymi dla 1328 dzieci , w tym 115 dzieci z niepełnosprawnościami,
3) objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 122 nauczycieli z 14 przedszkoli z 5 gmin
partnerskich (Wrocław, Miękinia, Sobótka, Kobierzyce, Oborniki Śląskie).
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA SIWZ.

3. Wartość szacunkowa zamówienia: 318 690,00 zł netto, 76 334,76 euro.
4. Ilość złożonych ofert: 2
5. Oferta:
Zadanie nr 1
- z najniższą ceną: 28 620,00 zł brutto.
- z najwyższą ceną: 28 620,00 zł brutto.
- cena wybranej oferty: 28 620,00 zł brutto.
Zadanie nr 2
- z najniższą ceną: 3 400,00 zł brutto.
- z najwyższą ceną: 3 400,00 zł brutto.
- cena wybranej oferty: 3 400,00 zł brutto.
Zadanie nr 3
- z najniższą ceną: 47 200,00 zł brutto.
- z najwyższą ceną: 67 600,00 zł brutto.
- cena wybranej oferty: 47 200,00 zł brutto.
Zadanie nr 4
- z najniższą ceną: 24 750,00 zł brutto.
- z najwyższą ceną: 24 750,00 zł brutto.
- cena wybranej oferty: 24 750,00 zł brutto.
Zadanie nr 5
- z najniższą ceną: 9 350,00 zł brutto.
- z najwyższą ceną: 9 350,00 zł brutto.
- cena wybranej oferty: 9 350,00 zł brutto.
Zadanie nr 6
- z najniższą ceną: 3 375,00 zł brutto.
- z najwyższą ceną: 3 375,00 zł brutto.
- cena wybranej oferty: 3 375,00 zł brutto.
Zadanie nr 7
- z najniższą ceną: 37 450,00 zł brutto.
- z najwyższą ceną: 37 450,00 zł brutto.
- cena wybranej oferty: 37 450,00 zł brutto.
Zadanie nr 8
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Zamówienia udzielono Wykonawcy: INVEO GROUP Małgorzata Pytlewska, ul. H. Sienkiewicza 87/4,
53-348 Wrocław

7. Data zawarcia umowy: 16.08.2017r.
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