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1. Zamawiający
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 z siedzibą 07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20 przedstawia
zapytanie ofertowe na zamowienie, które podlega wyłączeniu zę stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówięń publicznych na realizację usługi wyzywienia całodziennego oraz noclegów dla
uczestników mobilności międzynarodowych w Programie Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna
w ramach projektu pn. ,,Doskonalenię kadry ZSZ tv 1 w Ostrołęce w obszarze kompetencji
językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych" w okresię od 16.05.2018 r. do
08.06,2018 r. w Valletta lub okolice (Malta), Neos Pantęleimonas (Grecja) oraz Erfurcie (Niemcy).

2, Opis przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniknr 1 do niniejszego zapytarńaofertowego.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Zamówtęnie będzie realizowane w okręsie od 16.05.2018 r. r. do 08.06.2018 r. i polegać będzie na
realizacji usługi zapewnienia wyżywienia cńodzięIrnego oraz noclegów dla uczestników
mobilności międzynarodowych w programie Erasmus* sektor Edukacja szkolna w ramach
projektu pn. ,,Doskonalenie kadry ZSZ nr l w Ostrołęce w obszarze kompetencji językowych, ICT,
zaruądczy ch i pedago giczno -p sychol o gi cznych" w terminach :

- od 16,05,2018 r. do 29.05.2018 r. w Vallętta lub okolicach (Malta) dla 8 nauczycieli,
- od 28.05.2018 r. do 01 .06,2018 r. w Neos Panteleimonas (Grecja) dla7 nalczycieli,
- od 28.05.2018 r. do 08.06.2018 r. w Erfurcie (Niemcy) dla2 nauczycieli.

4. Umowa.
Wzór umowy narealizację niniejszego zamówienia stanowi zńącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
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5. Oferta i termin jej złożenia.
Oferty należy składać na adres 07-410 Ostrołęka,
godz. 15:00.Wzor oferty stanowi zńączniknr 3 do

6. Kryteria punktowe.

6.1 Cena (60% - 60 pkt.)
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ul. 11 Listopada 20 do dnia 16.04.2018 r., do

niniej sze go zapytania o fertowe go.

x 60 pkt

6.2 Termin bezkosztowego anulowaniazamówienia(20%o - 20 pkt.)

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali:

a) 15 dni przed planowanym dnięm pobytu - 20 pkt,
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b) 25 dni przed planowanym dniem pobytu - 10 pkt.

W przypadku zadęklarowania terminu dłuzszego ttiżwskazany pkt. c), Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzpa 0 pkt.

W przypadku zadeklarowania więcej niż jednego terminu Wykonawca otrzyma puŃty wg terminu
pozwalającego na ocenę bardziej przychylną.

6.3 Liczba bezkosztowej zrniany uczestników (ż0% - 20 pkt.)

Punktacj a będzi e pr 7,y zna\N ana wedłu g nastę p uj ącej skal i :

a) zmlana o 5 uczestników do 25 dni przed planowanym dniem pobyłu - 20 pkt.

b) zmlana o 2 uczestnikow do 25 dni przed planowanym dniem pobyu - 15 pkt,

c) zmiana o 1 uczestnika do ż5 dniprzed planowanym dniem pobYu - 10 pkt,

W przypadku braku zadeklarowanialiczby bezkosztowej zmiany uczestników Wykonawca otrzynra
0 pkt.

7. Osoba do kontaktu.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Kacprzak,
e mail: metalowkazsz1@o2.pl, tel.: (29) 764 68 82.

pozostałe warunki.
Zamaw iaj ąc y ni e dopuszcza s kładania o fert c zę ś c i o wyc h or az w ariant o wyc h.

Zamawnjący zasttzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożęnia dodatkowych
wyj aśnień lub uzupełnień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapylaniana kazdym etapie.

miejscowość i data Zamawiający
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