Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim
Umowa nr RPOP.09.02.01-16-0004/17-00 z dnia 13 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdów do Warszawy w ramach projektu: „Szkolimy
zawodowo w Powiecie oleskim”.
1. Zamawiający
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim
ul. Byczyńska 9, 46 – 310 Gorzów Śląski
Tel. 34 359 42 16
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dla zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1)

Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
63511000-4 Organizacja wycieczek
63500000-7 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

2)

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów do Warszawy, w podziale na 3 zadania:
Zadanie nr 1 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce;
Zadanie nr 2 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu;
Zadanie nr 3 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Praszce;

3)
4)

Zamówienie zostało podzielone na części. Oferty można składać w odniesieniu do każdej z części.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy
zawodowo w Powiecie oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

5)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach 2a-2c do niniejszego
ogłoszenia.

6)

Kadrę wychowawczą (opiekunów) zapewnia Zamawiający.

7)

Zamawiający opracuje i przekaże Wykonawcy szczegółowy program wyjazdów.

8)

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskaże Zamawiającemu zarezerwowany obiekt
noclegowy.

9)

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami:
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516 z póżn. zm.),
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz.452)

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)

Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
Wykonawca uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. jest
wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361)

2)

Zdolność techniczna lub zawodowa,
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na organizacji wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych
z noclegiem do aglomeracji miejskich (powyżej 800 tys. mieszkańców) dla grupy co najmniej 20 uczniów
5. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: 20 – 22.03.2019 r.
Zadanie nr 2: 20 – 21.02.2019 r.
Zadanie nr 3: 26 – 28.03.2019 r.
6. Miejsce oraz termin składania ofert
1)

Na ofertę składa się:

a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza
wykazu usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi
zostały wykonane należycie.
2)

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.

9,

46–310

Gorzów

Śląski,

Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
3)

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2019 r. godz. 13:00

4)

Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną odrzucone.

7. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto
Standard ośrodka noclegowego

– 80%
– 10%

Lokalizacja ośrodka noclegowego

– 10%

Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:
Cena
minimalna
Cena badana

x

80

Standard ośrodka noclegowego
obiekt typu internat, bursa, akademik, hostel itp. – 5 pkt
obiekt typu hotel 1 i 2 gwiazdkowy – 8 pkt
obiekt typu hotel 3 i więcej gwiazdek – 10 pkt.
Lokalizacja ośrodka noclegowego
Dzielnice: Śródmieście, Wola, Ochota, Mokotów – 10 pkt
Dzielnice: Praga Północ, Praga Południe, Żoliborz – 8 pkt
Pozostałe dzielnice – 5 pkt
Suma punktów = punkty za cenę + punkty za standard ośrodka noclegowego + punkty za
lokalizację ośrodka noclegowego

Strona 2 z 3

Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim
Umowa nr RPOP.09.02.01-16-0004/17-00 z dnia 13 września 2018 r.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępni
informację na BIP.
9. Informacje na temat umowy
1) Z wyłonionym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana umowa, w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiającego
2) Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na:
Nabywcę – Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840;
Odbiorcę/Płatnika: Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski
3) Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.
4) Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto oferenta
podane na fakturze
10. Ochrona danych osobowych
1) Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych w Zespole Szkół, ul. Byczyńska 9,
46-310 Gorzów Śląski jest Dyrektor – Bogusław Łazik..
2) Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski jest Adam
Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania projektu.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach
określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności oferenta do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem oferenta z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty
11. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela:
- Rafał Halski tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
12. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2a – 2c – Opis przedmiotu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 – Wykaz usług.
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

Zatwierdzam dn. 29 stycznia 2019 roku
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