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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks

071 3162123 , strona internetowa www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć

dydaktycznych, w ramach projektu Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat- części: 1, 3, 7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa

polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych) dla uczniów klas I - III w trzech

szkołach podstawowych w gminie Sobótka w ramach projektu pod nazwą: Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem

świat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług

edukacyjnych. Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi problemami w

czytaniu i pisaniu zmniejszenie zaburzeń społecznych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci klas I-III w

SP nr 1 w Sobótce, w SP nr 2 w Sobótce, w SP w Rogowie Sobóckim. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W

SOBÓTCE Część 1: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takŜe zagroŜonych

ryzykiem dysleksji w dwóch grupach 5 osobowych. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SOBÓTCE Część 3: zajęcia

dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takŜe zagroŜonych ryzykiem dysleksji w dwóch

grupach 5 osobowych. SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOWIE SOBÓCKIM Część 7: zajęcia dla dzieci ze

specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takŜe zagroŜonych ryzykiem dysleksji w dwóch grupach 5

osobowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., zwanej dalej Ustawą), Zamawiający moŜe udzielić zamówienia z

wolnej ręki, jeŜeli ze względu na wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leŜących po stronie
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Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego w lipcu b.r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z

art. 39 Ustawy, do realizacji zadania w części 1, 3 i 7 została wybrana jedna osoba. Osoba ta zaczęła

realizować przedmiot zamówienia od września b.r., zgodnie z umową. Dnia 18.10.2012 r. Zamawiający

otrzymał od tej osoby pismo z rezygnacją z wykonywania przedmiotu z powodów losowych, nie

moŜliwych wcześniej do przewidzenia. Ze względu na zapisy umowne, okres wypowiedzenia umowy, jak

równieŜ okres upowaŜniający Zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, podyktowany

nieświadczeniem usług przez zleceniobiorcę, wynosi dwa tygodnie. Dodatkowa przerwa w realizacji

zajęć, spowodowana ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego, wpłynie negatywnie na

organizację pracy szkół, co wynika z planem odwozów dzieci po zajęciach (podpisana odrębna umowa z

przewoźnikiem), koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie zajęć, moŜe zniechęcić dzieci

(w wieku 7-9 lat) do uczestnictwa w zajęciach. Wykonawcy wybrani do realizacji zadnia są

nauczycielami, którzy pracują w poszczególnych placówki, co zapobiegnie kolejnym niepotrzebnym

stresom dzieci, związanym ze zmianą nauczyciela prowadzącego. Ponadto Zamawiający stosuje tryb

zamówienia z wolnej ręki zgodnie art. 5 ust. 1a Ustawy o do postępowań o udzielenie zamówień, których

przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym ( usługi edukacyjne i szkoleniowe, róŜne usługi

szkolne, usługi zarządzania projektem inne niŜ w zakresie robót budowlanych mieszczą się w grupie

usług o charakterze niepriorytetowym). Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28

stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, przedmiotowe

zamówienie mieści się w wykazie usług niepriorytetowych. Zamawiający ma więc moŜliwość nie

stosowania pewnych przepisów ustawy, w tym przesłanek wyboru wszczęcia postępowania w trybie

zamówienia z wolnej ręki, na określonych w art. 67 oraz art. 5 Ustawy. Wobec powyŜszego, Ŝe

procedury wyłaniania wykonawcy w przetargu nieograniczonym trwają około miesiąca, Zamawiający nie

ma moŜliwości zastosowania innego trybu oraz dopuszczenia do realizacji projektu Wykonawców spoza

szkół w których są realizowane. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się na początku września 2012,

stąd niezbędne jest zatrudnienie nauczycieli w trybie natychmiastowym. Ponadto zamawiający obawia

się tutaj naruszenia celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, uniemoŜliwienia

terminowej realizacji zadań oraz poniesienia straty w mieniu publicznym. Według wiedzy, opinii i

doświadczenia Zamawiającego, wdroŜenie podmiotów zewnętrznych, nadanie im odpowiednich

uprawnień i kompetencji zajęłoby zbyt duŜą ilość cennego czasu. Z uwagi na powyŜsze, Zamawiający

postanawia powierzyć realizację przedmiotu zamówienia następującym Wykonawcom: BoŜena Olichwer

- Ostrowska, Anna Górniak, Halina Sowa. Wskazani Wykonawcy gwarantują Zamawiającemu terminowe

rozpoczęcie powierzonych zadań, wysoką jakość wykonywanej usługi ze względu na duŜe

doświadczenie w pracy z dziećmi, potwierdzone przez Dyrektorów szkół.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SOBÓTCE Część 1: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takŜe zagroŜonych ryzykiem dysleksji w dwóch grupach 5 osobowych.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

BoŜena Olichwer - Ostrowska, ul. ŚlęŜna 7, 55-050 Sobótka, kraj/woj. dolnośląskie.

Część NR: 3   Nazwa: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SOBÓTCE Część 3: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takŜe zagroŜonych ryzykiem dysleksji w dwóch grupach 5 osobowych.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Anna Górniak, ul. Brzozowa 10, 55-050 Sobótka, kraj/woj. dolnośląskie.

Część NR: 7   Nazwa: SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOWIE SOBÓCKIM Część 7: zajęcia dla dzieci ze

specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takŜe zagroŜonych ryzykiem dysleksji w dwóch grupach 5

osobowych.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
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Halina Sowa, Aleja Św. Anny 9/15, 55-050 Sobótka, kraj/woj. dolnośląskie.
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