
                                                                                    Obrazów, dnia 24.06.2022
r. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Obrazów 121
27-641 Obrazów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
W OBRAZOWIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ

 130 000,00 ZŁOTYCH

W związku  z  art.  2  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.,   Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę usług.

I. Zamawiający: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, Obrazów 121, 27-641 Obrazów- reprezentowany
przez Kierownika Panią Annę Biernat
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest  zorganizowanie 2 wycieczek jednodniowych -  ok.  15 godz.
każda  dla  10  dzieci  +  2  opiekunów.  Wyjazd  busem z  Obrazowa,  powrót  po zakończeniu
wycieczki do Obrazowa. 
Prosimy o przygotowanie zbiorczej wyceny oraz dla każdej z wycieczek w przeliczeniu na 1
osobę.
II. 1.    wycieczka powinna obejmować  : 
Zwiedzanie  zabytków  Rynku  Starego  Miasta  w Krakowie,  (Wawelu,  Kopca  Kościuszki,
Sukiennic), Zwiedzanie Kopalni Soli Wieliczka.
II. 2 wycieczka powinna obejmować: 
Medynia  Głogowska–  zwiedzanie  z  przewodnikiem  XIX  wiecznej  zabudowy  mieszkalnej
wraz  z wyposażeniem,  prezentacja  tradycyjnego  pieca  do  wypału  ceramiki,  prezentacja
toczenia  naczyń  na  kole  garncarskim,  warsztaty  z  nauką  lepienia  i  rzeźby  w  glinie  oraz
toczenia naczyń na kole pod okiem instruktorów i garncarzy medyńskich. Łańcut– muzeum:
zespół pałacowo-parkowy, powozownia, stajnie.

III. Koszt wycieczki powinien zawierać: 
- przejazd busem z klimatyzacją;
- bilety wstępu do odwiedzanych obiektów;
- usługę koordynatora wycieczki;
- ubezpieczenie NNW w wysokości min. 10 000,00 zł/ osobę;
- pełen obiad z deserem (z wykluczeniem restauracji typu Fast- food). 

IV. Termin realizacji: 
I wycieczka lipiec 2022 r.; 
II wycieczka sierpień 2022 r. (lub inny termin do uzgodnienia z wyłonionym Wykonawcą).  

V. Kryteria oceny ofert: 
- cena - 70%= 70 pkt.
-  doświadczenie  koordynatora  wycieczki  wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia
w organizacji  od  5  i  więcej  wyjazdów  edukacyjnych  lub  wycieczek  –  20% = 20,00  pkt.
-  za  doświadczenie  koordynatora  wycieczki  wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia
w organizacji  do  3  wyjazdów  edukacyjnych  lub  wycieczek  –  10%  =  10,00  pkt.



W przypadku nie podania przez wykonawcę w formularzu oferty doświadczenia koordynatora
wycieczki, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp
(„Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  jest  niezgodna  z  warunkami  zamówienia”).
1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  w  ocenianej  części  zamówienia  temu  Wykonawcy,
którego oferta uzyska największą ilość punktów w bilansie podanych kryteriów, wg wzoru:  
Ocena oferty = C + D
2. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
3. Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
1. Nazwa kryterium: Cena
2. Waga: 70
Kryterium 2
1.  Rodzaj  kryterium:  organizacja,  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia
2. Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora wycieczki
3. Waga: 30

VI. Inne istotne warunki. 
W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
do:
1.  wyznaczenia  osoby  pełniącej  funkcję  koordynatora  wycieczki,  która  będzie  w  stałym
kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji
wycieczki,  a w czasie trwania zapewni sprawny, zgodny z programem przebieg wycieczek;
2.  przedstawienia  szczegółowego  harmonogramu  wycieczek,  uzgodnionego  z  osobą
wyznaczoną  przez  Zamawiającego  w  terminie  3  dni  od  daty  podpisania  umowy  dla
organizowanych wycieczek; 
3.  zapewnienia  transportu  dla  uczestników  wycieczki  przy  użyciu  busa,  spełniającego
wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1002 z późn. zm.); sprawnych technicznie, posiadających aktualne
ubezpieczenie OC i NW;
4.  zapewnić  do  transportu  dzieci  busy  przystosowane  do  przewozu  młodzieży  szkolnej,
oznaczone  na czas  przewozu,  że  wykorzystywane  są  do  transportu  młodzieży  szkolnej;
5.  zapewnienia  do  prowadzenia  busów  przewożących  uczestników  wycieczek,
wykwalifikowanych  kierowców,  posiadających  stosowne  uprawnienia  do  kierowania
pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia
20 czerwca  1997 r.  –  Prawo o  ruchu drogowym oraz  ustawy z  dnia  6  września  2001 r.
o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.);
6.  w  przypadku  wystąpienia  awarii  środka  transportu,  zapewnienia  na  własny  koszt
zastępczego środka transportu, spełniającego wymagania, w taki sposób, aby nie powodować
opóźnień  czasowych  (max.  do  2  godzin);  Zamawiający  nie  będzie  ponosił  z  tego  tytułu
żadnych  dodatkowych  kosztów.  W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zapewni  zastępczego
środka  transportu  oraz  kierowcy  w  sytuacji  określonej  wyżej,  Zamawiający  zleci  osobie
trzeciej  wykonanie  zastępczej  usługi.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  zapewnienia
zastępczego środka transportu.

Ponadto Wykonawca zapewni:
- klimatyzowany bus;
- ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki; 
- pełen obiad z deserem; 
- bilety wstępu;
- opłaty parkingowe;

VII. Sposób przygotowania oferty. 



Oferta powinna zawierać program oraz zestawienie kosztów w przeliczeniu na 1 osobę. 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym  atramentem  lub  długopisem.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę
upoważnioną.

VIII. Miejsce i termin składania ofert. 
1. Ofertę złożyć można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2022 r., do godz. 15.30  
2. Miejscem składania ofert jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, Obrazów 121,
27-641 Obrazów;
Dopuszczalna  forma  składania  ofert:  przesyłka  kurierska,  pocztowa  skierowana  na  adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, Obrazów 121, 27-641 Obrazów, osobiście lub
w formie skanów na adres mailowy swietlica.obrazow@gmail.com     z dopiskiem Zaproszenie
do składania ofert- Świetlica środowiskowa w Obrazowie.

IX. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest załączyć do oferty: 
1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a)  przedłożenie  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  Rejestru  Organizatorów  Turystyki
i Przedsiębiorców  Ułatwiających  Nabywanie  Powiązanych  Usług  Turystycznych,  zgodnie
z ustawą  z dnia  24  listopada  2017  r.  o imprezach  turystycznych  i  powiązanych  usługach
turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511);
b)  wykazu usług  wykonanych nie  wcześniej  niż  w okresie  ostatnich  3  lat,  a  jeżeli  okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,
wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  te  zostały
wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających,  czy  te usługi  zostały  wykonane
należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są referencje  bądź  inne  dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn  niezależnych  od niego  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  inne
odpowiednie dokumenty;
c) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 30 000,00 zł;
d)  dokumenty  potwierdzające  posiadane  doświadczenie  zawodowe   przez  koordynatora
wycieczki w zakresie ilości zorganizowanych wycieczek.

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawców w złożonych
ofertach.
 
XI. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 518-413-930 oraz pod adresem e-mail:
swietlica.obrazow@gmail.com

XII. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełnienia treści zaproszenia przed
upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści
zaproszenia zostanie zamieszczona na stornie www.opsobrazow.pl 
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zaproszenia będą wymagały zmiany
treści ofert,  Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie
zmian w ofercie.
3.  Zamawiający  zawrze  umowę  z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana
za najkorzystniejszą, oraz który spełni wymogi określone w zaproszeniu.
4. O terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz
z informacją o wynikach postępowania.

mailto:swietlica.obrazow@gmail.com
http://www.opsobrazow.pl/
mailto:swietlica.obrazow@gmail.com


5. Termin związania ofertą- okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2- wzór umowy
3. Załącznik  nr  3  -  Oświadczenie  wykonawcy  w  zakresie  wypełnienia  obowiązków

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
4. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrazowie
Anna Biernat


