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OGŁOSZENIE NR 3/U/ERASMUS/2018 o ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

'ERASMUS 
+ mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce"

o numerze 201 7-1-PL0 l-KAl02-036591
w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry lrształcenia zawodowego" realizowanego

zę środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + Sęktor Kształcęnię i szkolęnia zawodowe

Zamawiający

Miasto Ostrołęka, Gen. Józefa Bema 1,07-400 Ostrołęka,
NIP:758214ż002
Zespół Szkól Zawodowych Nr 1 ul. 11Listopada20,07-4|0 Ostrołęka,
na podstawię art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usfugę społeczną, tj. na świadczęnię usługi

hotelarskiej i restauracyjnej: w Ęm realizację zakwaterowania i wyzywienia dla
uczestników mobilności międzynarodowej, w ramach programu POWER, Sektor
Ksźałcęnie i szkolenia zawodowe - Akcja 1, w Grecji i Portugalii.

Trvb

Nirriejsze postępowanie prowadzone .iest w trybie publicznego zaproszenia do

składania ofert na rrsługę społeczną na podstawie ań. l38 o ustawy z dnia29 stycznta
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst _jednolity:
Dz. U. z 201'7 r., poz. 1579 zę zm.) - zwanej dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunkórv

Zamówienia na usługę społeczną.
War-tośc zamóu,ienia nie przekracza równowaftości kwoty określonej
W afi. 13Bg p.Z.p.

Szczegółowe informac.je na tetnat przedmiotu zamówienia zawarto w Istotnych
WaruŃach Zamówienia.

Istotne warunki
zamówienia

Dokumentacja w Ęm zakresie zostŃaza-wartaw Załączniku nr 1 do niniejszego
Publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społecmą.

Opis przedmiotu
zamówienia na
usługę społeczną

Dokumentacja w tym zakresie zostńa zawarta w Załączniku nr 1 do Istotnych

warunków zamowięnia.

Miejsce realizacji
zamówienia

1) Paralia Neou Pantęleimona, ó0065 Pieria, Grecja
2) Barceios, 47 55 -22|, Minho, Portugalia

Termin realizacji
zamówienia

1) I mobilność: 14.05,2018 r. * 08,06.2018 r. * Grecja
2) II mobilnośó: 08,l0.2018 r. - 02,1,I .2018 r. - Grecja
3) III mobilnośó: 0i.10.2018 r. -26.10.2018 r. - Pońugalia

Wymagania dla
Wykonawcy

Wykonawca winien spełniaó warunki wskazane w Istotnych Warunkach Zamówięnia
stanowiących załącznik nr l do niniejszego Publicmego zaproszenia do składania
ofefi na usługę społeczną

Krlteria oceny ofert
i ich waga

1) cena - 600ń

2) tęrmin bez kosztowego anulowania noclegu - 20%

3) tennin płatności - 20%

Wzór umowy /

istotne po§tanowienia

umowy

Dokumsntacja w tym zakresię zostaŁa zawarta w Załączniku nr 4 do Istotnych

warunków zamówięnia
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Dokumentacja
ofertowa wymagana
od Wykonawcy

Na ofeńę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przęz osobę/osoby uprawnione formularz ofeĘ

stanowiący Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Zamówięńa,
2) aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej w formie wydruku z CEIDG (d|a przedsiębiorców
będących osobami ftzycznymi) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla

podmiotów, które podlegają wpisowi do tego rejestru),

3) oświadczenie dot. doświadczęnia Wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszego
zapytania ofertowego na formularzu stanowiącym ZaŁącznik nr 3 do Istotnych

warunków zamówięnla,
4) propozycję menu posiłków: śniadania, obiadu i kolacji stanowiącą Załącznik nr 5

do Istotnych Warunków Zamówieńa,
5) dokumenty potwierdzające zdolnośó do składania oświadczeń woli po stronie

Wykonawcy,
6) potwierdzeńe rezerwacji hotelowych w terminie rea|izacji zamówienia.

Sposób i miejsce
składania ofeń

Oferty na formularzu stanowiącym ZŃącznik nr 2 do Istotnych Warunków
Zamówienia naleĘ składaó w formię pisemnej na adres:

Sekretariat Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20

Termin składania
ofert

21.03.2018 r., godz. 15:00

Sposób oceny ofert
Ofert."" zostaną ocenione w oparciu o zasady wskazane rv Istotnych Warunkach

zamówienia

Okres rwiązania
ofeńą

30 dni od dnia złożenia ofeĄ

osoba kontaktowa
dla Wykonawcy

Pan Krzysztof Kacprzak, e-mail: metalowkazszlL@oŻ,pl,tel.: (29) 764 68 8ż

Ostrołęka, 12.03,201 8 r.

miejscowość, data podpis

,,ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce"
o numerze 2017-1-PL0l-KA102-036591

w ramach projektu ,, Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry l<ształcenia zawodowego" realizowanego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + Sektor Ksźałcenię i szkolenia zawodowę


