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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
PREZYDENT MIASTA RADOMIA 

 
ogłasza przetarg nieograniczony o warto ści nie przekraczaj ącej wyra żonej  

w złotych równowarto ści kwoty 193.000 € na usług ę pełnienia funkcji asystenta 
koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych oddziałów i 

zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach  w latach 2010-2013”  
 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu  21.12. 2010r.    
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  

numer ogłoszenia:     368539 -2010 
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  
Nazwa:  Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana 
Andrzeja Kosztowniaka 

Adres pocztowy:  ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620282, 3620284; 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620289. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego: http://www.bip.radom.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Przetarg nieograniczony na usługę 
pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie 
nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013”. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi 
stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w 
radomskich przedszkolach w latach 2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej, Przedszkolu Publicznym Nr 2, Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. Janiny Porazińskiej, 
Przedszkolu Publicznym Nr 4 im. Juliana Tuwima, Przedszkolu Publicznym Nr 5 im.  Tadeusza 
Kościuszki, Przedszkolu Publicznym Nr 6, Przedszkolu Publicznym Nr 7, Przedszkolu Publicznym Nr 
8 im. Króla Maciusia I, Przedszkolu Publicznym Nr 9 im. Ewy Szelburg – Zarembiny, Przedszkolu 
Publicznym Nr 1 im. Przedszkolu Publicznym Nr 10 im. Jana Brzechwy, Przedszkolu Publicznym Nr 
11, Przedszkolu Publicznym Nr 12, Przedszkolu Publicznym Nr 13, Przedszkolu Publicznym Nr 14, 
Przedszkolu Publicznym Nr 15, Przedszkolu Publicznym Nr 16, Przedszkolu Publicznym Nr 17 im. 
Czesława Janczarskiego, Przedszkolu Publicznym Nr 19, Przedszkolu Publicznym Nr 22, Przedszkolu 
Publicznym Nr 23, Przedszkolu Publicznym Nr 24 im. Janusza Korczaka, Przedszkolu Publicznym Nr 
25.   
Zamówienie podzielone jest na 22 części.  
 
Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 
Na każdą część zamówienia można złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający w ramach jednego 
postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla każdej części. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
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II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących: Nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  
Główny przedmiot: 79.42.10.00-2  
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: Tak. Ilość części 22.  
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: Nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  data zakończenia: 30.04.2013r 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : Nie.  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU  W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego war unku: 
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  
III. 3.2) Wiedza i do świadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten dysponuje lub 
będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym tj. komputerem zaopatrzonym w 
oprogramowanie - pakiet biurowy oraz łącze internetowe, 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz Wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten dysponuje lub 
będzie dysponował osobą zdolną do  wykonania zamówienia, tj. posiadającą m.in.:  
- wykształcenie średnie; 
- min. roczne doświadczenie w pracy w palcówkach kształcenia przedszkolnego; 
- umiejętności obsługi komputera w tym oprogramowania pakietu biurowego; 
- znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 
 
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca 
spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w 
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ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 
należy przedło żyć: 
1. 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 przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

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,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert 

5)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
       ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
       dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
6)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

 ustawy, wystawionej 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 potencjał 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że:  
1) 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 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert , 

4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się takiego zaświadczenia. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
1) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 

wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika; 
2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo,  

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: Nie. 
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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna: Nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest d ost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.bip.radom.pl   
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  
Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od ul. 
Żeromskiego 53, pokój nr 1, 2, 3 – parter) 26-610 Radom, w godzinach pracy Urzędu. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert : 

Data:      29/12/2010  godzina: 11:00  
Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 1, 
2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.15) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:  
Zamówienie jest realizowane z dofinansowania  w ramach projektu: 

 „Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w 
radomskich przedszkolach w latach 2010 - 2013” (nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-14-003/10-00) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu POKL Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: Tak. 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cz ęść pierwsza zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługa pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 1 im. Marii Konopnickiej.  
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Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 

Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR.  

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cz ęść druga zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 2.  

Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Cz ęść trzecia zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. Janiny Porazińskiej.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Cz ęść czwarta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 4 im Juliana Tuwima.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Cz ęść piąta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Cz ęść szósta zamówienia. 
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    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 6.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Cz ęść siódma zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 7.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Cz ęść ósma zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 8 im Króla Maciusia I.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Cz ęść dziewi ąta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 9 im Ewy Szelburg-Zarembiny.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Cz ęść dziesi ąta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 10 im. Jana Brzechwy.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Cz ęść jedenasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 11.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Cz ęść dwunasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 12.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Cz ęść trzynasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 13.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Cz ęść czternasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 14.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Cz ęść piętnasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 15.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Cz ęść szesnasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 16. , 
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Cz ęść siedemnasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 17 im. Czesław Janczarskiego.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r.. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Cz ęść osiemnasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 19.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r.. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Cz ęść dziewi ętnasta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 22.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r.. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Cz ęść dwudziesta zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 23.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Cz ęść dwudziesta pierwsza zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 24 im. Janusza Korczaka.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Cz ęść dwudziesta druga zamówienia. 
    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ” Małymi stópkami w wielki świat – 
uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 
2010-2013”., w Przedszkolu Publicznym Nr 25.  
Zamawiający w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert oddzielnie dla 
każdej części. 
Zakres zamówienia – poniżej 193.000 EUR. 
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-2 
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2013r. 
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


