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OGŁOSZEI\IE O ZA|I4]OWIEI\IIJ NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Projekt pt. o,Eurospecjaliści z Ostrołęki" o numęrze 2019-1-PL0l-KAr02-0ó3487 współfinansowany

z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus*,sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe,

Akcja 1, Mobillość edŃacyjna. Konkurs 2019

Zamawiający

Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1,07-400 Ostrołęka, NIP:
7582l42002Q.{abywca)
Zespól Szkót Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 1l
Listopada 20, 07 -4l0 Ostrołęka(Odbiorca)
na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedstawia ogłoszenie o zamówięniu na usfugę społeczną, tj. na świadczenie
usługi hotelarskiej i restauracyjnej w Ęm realizację zakwatęrowania i

wyżywienia dla uczęstników dwóch mobilności międzynarodowych w
ramach programu Erasmus + Ksńałcenie i szkolenia zawodowe - akcja 1

w Grecji.

Tryb

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia
do składania ofert na usfugę społeemą na podstawie art. l38o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zam1więń Publicznych (tekst jednolity:

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 zę zm.) - zwanej dalej "p.z.p," oraz Istotnych

Warunków Zamówienia na usługę społeczną.
Wartość zamówięnia nie przebacza równowartości kwoty określonej
w art. 1389 p.z.p.

Szczegółowe informacje na tęmat przedmiotu zamówienia zavlarto
w Istotnych Warunkach Zarnówtęnia.

Istotne \ryarunki

zamówienia
Dokumentacja w tym
niniej szęgo Publię znęgo

zakresie została zawarta w

zaproszenla do składania ofert

Załączniku nr 1 do

na usługę społec zną

Opis przedmiotu
zamówienia na

usługę społeczną

Dokumęrrtacja w tym zakresie została zawarta w Zńączniku rrr 1 do
I totnych Warunków Zamowięnia

Miej ce realizacji
zamówienia

I termin: Platamonas 600 65, Grecja
II termin: Leptokarya 600 63, Grecja

Termin realizacji
zamówienia

I termin: 23.09.ż019 r. - 04.10.2019 r.
II termin: 21.10 .2019 y. - 01.1 1 .2019 r.

Wymagania dla
Wykonawcv

w Istotnych Warunkach
niniejszęgo Publicznęgo

Wykonawea winien spełniac warunki wskazane

Zamówienia stanowiących załącznik nr 1 , do

zaproszęnia do składania ofęrt na usłLlgę społeczną

Kryteria oceny
ofert i ich waga

1) cęna * 60%
2) tęrmin bęz kosztowego
3) termin płatności * 20%

anulowania noclegu - 20%

Wzór umowy l
istotne
postanowienia
umowy

Dokumentacja w Ęm zakresie została zawarta w ZŃączniku nr 4 do
Istotnych Warunków Zamów ienia

Dokumentacja
ofertowa

wymagana od
Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnione formularz ofeĘ
stanowiący Załącznlk nr 2 do Istotnych Warunków Zamówięnia

2) aktualnę zaświadęzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o
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Działalności Gospodarczej w formie wydruku z CEIDG (dla
przedsiębiorców będących osobami ftzycznymi) lub odpisu z
Krajówego Rejestru Sądowego (dla podmiotów, które podlegają
wpisowi do tego Ęestru)

3) oświadczenie dot. doświadczenia Wykonawcy w zakresie przedmiotu

niniejszego zapyĄania ofeńowego na formularzu stanowiącym Zńącznik
nr 3 do Istotnych Warunków Zamówienia

4) propozycję menu posiłków: śniadania, obiadu i kolacji stanowiącą
Zńącznik nr 5 do IstotnychWarunków Zamówięńa

5) dokumenty potwierdzające zdolność do składania oświadczeń woli po
stronie Wykonawcy

6) potwierdzenie rezerwacji hotelowych w terminie reallzacji zamówienia.

Sposób i miejsce
składania ofeń

Oferry na formularzu stanowiącym Zńącznik nr 2 do Istotnych Warunków
Zamówienia naleĘ składać w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół
Zawodowych nr 1 irn. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada
20,07-410 Ostrołęka

04.09.żaW r., goda,. tr2:00
t

Oferty zostaną ocenione w oparciu o zasady wskazane w Istotnych
warunkach zamówienia

3 0 dni od dni a złożenia oferry

Osoba
kontaktowa dla
\tykonawcy

Tadeusz Olszewski, tel : 29 7 64-68-82, e-mail: metalowkazszl @oL.pl

Ostrołęka, 27 .08"2019 r
miejscowość, data podpis
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Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrolękio' o numerze 2019-1-PL01-KA102-063487 wspołfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus*, sektora Ksżałcenie i szkolenia zawodowe,

Akcja l, Mobilność edukacyjna. KoŃurs 2019
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