Radom, 28.01.2011r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, woj.
mazowieckie, tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284, faks 0-48 36 20 282, 3620532.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie
zajęć z zakresu języka angielskiego, rytmiki i zajęć profilaktycznych z logopedii.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć
z zakresu języka angielskiego, rytmiki i zajęć profilaktycznych z logopedii w ramach projektu „Małymi
stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich
przedszkolach w latach 2010 - 2013”.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.
Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: „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.
Informujemy, iż w dniu 24.01.2011r. zawarto umowy z następującymi Wykonawcami:
−

Zajęcia z zakresu rytmiki, umowy znak:
1. BZP.PDK.342-38/2011 z Panią Moniką Kingą Bobienko, zam. 17-300 Siemiatycze,
ul. 11 Listopada 37c/14.

−

Zajęcia z zakresu języka angielskiego, umowy znak:
1. BZP.PDK.342-30/2011 z Panią Izabela Bator, zam. w Radomiu, ul. Żyzna 25/28;
2. BZP.PDK.342-31/2011 z Panią Ewą Marczykowską, zam. Klwatka 17B, 26-634 Gózd;
3. BZP.PDK.342-36/2011 z Panią Anną Krzesińską, zam. w Radomiu, ul. Klwatecka 37a/1;
4. BZP.PDK.342-37/2011 z Panią Anną Krzesińską, zam. w Radomiu, ul. Klwatecka 37a/1;

−

Zajęcia profilaktyczne z logopedii, umowy znak:
1. BZP.PDK.342-32/2011 z Panią Agnieszka Puzianowską-Zdunek, zam. w Radomiu ul.
Radomskiego 6/24;
2. BZP.PDK.342-33/2011 z Panią Renatą Kmieć, zam. w Radomiu ul. Mariacka 9/10;
3. BZP.PDK.342-34/2011 z Panią Mariolą Chechlińską; zam. 27-320 Solec, ul. Słoneczna 2/2;
4. BZP.PDK.342-35/2011 z Panią Mariolą Chechlińską, zam. 27-320 Solec, ul. Słoneczna 2/2;
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5. BZP.PDK.342-39/2011 z Panią Grażyną Wójcik, zam. w Radomiu ul. Kośna 8;
6. BZP.PDK.342-40/2011 z Panią Małgorzatą Auguścik, zam. w Radomiu ul. Żeromskiego 115/117
m. 60;
7. BZP.PDK.342-41/2011 z Panią Wiolettą Latosek, zam. W Radomiu ul. Cicha 2/4 m. 204.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Zgodnie z art. 5 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp w przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający
może wszcząć postępowanie (…) w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych
przypadkach niż określone odpowiednio w (…) art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego
trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: naruszenie zasad celowego,
oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków (…).
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć z zakresu języka angielskiego, rytmiki i zajęć
profilaktycznych z logopedii w ramach projektu „Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych
oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010 - 2013”, tj. usługa
edukacyjna będąca usługą o charakterze niepriorytetowym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28.01.2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym
(Dz. U. Nr 12 poz. 68 z 2010r.). Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do 22
przedszkoli w Radomiu. Celem Projektu jest poprawa artykulacji głosek oraz płynności wypowiedzi,
znajomości podstawowych zwrotów obcojęzycznych, poprawa koncentracji, koordynacji ruchowej,
wrażliwości i słuchu muzycznego, wyrobienie nawyku systematycznej pracy, uatrakcyjnienie pobytu i
zapobieganie trudnościom adaptacyjnym u dzieci zaczynających edukacje przedszkolną, kształtowanie
gotowości do nauki, wspomaganie rozwoju intelektualnego, wyrobienie umiejętności działania w grupie.
Zasadne jest aby zajęcia dodatkowe prowadzili nauczyciele, którzy są zatrudnieni w przedszkolu
ponieważ:
- środki przeznaczone na realizację niniejszych usług zostaną wydane najbardziej efektywnie, jeżeli
wykonanie usług zostanie powierzone kadrze nauczycielskiej bezpośrednio pracującej z dziećmi w danym
przedszkolu. Celowe jest, aby zajęcia dodatkowe były kontynuacją pracy z dziećmi, zgodnie diagnozą
opracowaną przez nauczycieli pracujących z dziećmi. Powierzenie zatem prowadzenia zajęć dodatkowych
kadrze nauczycielskiej przedszkoli biorących udział w Projekcie, która opracowała diagnozę i bezpośrednio
pracuje z dziećmi, będzie zgodne z założeniami projektu. Ponadto kadra nauczycielska posiada wymagane
przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także może się wykazać bardzo dobrą
znajomością bezpośrednich beneficjentów Projektu. Tak więc zatrudnienie nauczyciela pracującego w
przedszkolu biorącym udział w Projekcie zapewni, że w pełni będą przestrzegane zasady celowego,
oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków.
Wykonawcy zaproszeni do negocjacji prowadzą zajęcia z zakresu języka angielskiego, rytmiki i zajęć
profilaktycznych z logopedii o w Przedszkolach Publicznych w Radomiu.
Udzielenie zamówienia wykonawcy w trybie z wolnej ręki w świetle powyższych okoliczności gwarantuje
celowe, oszczędne i efektywne dokonywanie wydatków.

2

