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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 

138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

nazwa zamówienia – świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania 

i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej organizowanej w ramach projektu nr 2020-1-

PL01-KA102-079867 pt. „Eurospecjaliści z Ostrołęki…..” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach programu POWER, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego beneficjentem jest Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Nea Mesangala 400 07 , Grecja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrołęka, dnia 16.12.2020r. 
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Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w ramach zamówienia pod 

nazwą: 

 

świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla 

uczestników mobilności międzynarodowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 

POWER, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Nea Mesangala 400 07 , Grecja. 

 

Rozdział I.  

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Miasto Ostrołęka Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP: 7582142002     

(Nabywca)  

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka 

(Odbiorca) 

 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku,   

w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące zamówienia: 

http://www.zsz1ostroleka.edu.pl/. 

 

Rozdział II.  

Korespondencja dotycząca zamówienia 

1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego dotyczącą zamówienia należy kierować jak niżej: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka  

e-mail: metalowkazsz1@o2.pl 

 (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców 

powyższego wymogu). 

2. W niniejszym zamówieniu forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w zamówieniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z zamówienia, a także zmiany lub wycofania oferty. Pisma przesłane 

pocztą elektroniczną nie są uważane za formę pisemną. 

3. Korespondencja kierowana do Wykonawców przekazywana będzie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (przekazanie skanu podpisanego pisma), a w uzasadnionych przypadkach 

(w szczególności braku e-mail Wykonawcy) na faks wskazany w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową Zamawiającego, ponieważ będą tam publikowane 

informacje związane z zamówieniem. 

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

Tadeusz Olszewski: e-mail: metalowkazsz1@o2.pl 

6. Podwykonawstwo: 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia; 

mailto:sekretariat@zs3losice.pl
mailto:sekretariat@zs3losice.pl
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2) w przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający wymaga wskazania 

w ofercie (Formularz ofertowy – ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia) części zamówienia, których 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;  

3) w przypadku braku informacji, o której mowa w pkt 2 Zamawiający uzna, że Wykonawca na dzień 

złożenia oferty zamierza sam zrealizować zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców 

przy jego realizacji; 

4) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania Zamawiającemu części zamówienia, których 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć temu podwykonawcy;  

5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Rozdział III.  

Tryb zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne w zakresie usług organizowania wystaw, targów 

i kongresów, wskazane w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. 

UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65 z późn. zm.), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 750 000 euro. Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej 

ustawą Pzp. 

2. Zamówienie prowadzi się w języku polskim. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz 

innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 

października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480). 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Rozdział IV.  

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści ogłoszenia 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi 

społeczne, zwanego dalej ogłoszeniem. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 tego 

rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

ogłoszenia. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma z odpowiedziami, zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 
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7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 

2 tego rozdziału. 

 

Rozdział V.  

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację 

zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej finansowanej ze środków 

Unii Europejskiej w ramach programu, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego beneficjentem 

jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Nea Mesangala 400 

07 , Grecja. 

2. Termin realizacji zamówienia:  

- 19.04.2021 r. do 30.04.2021 r 

- 03.05.2021 r. do 14.05.2021 r. 

3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

55100000-1 - Usługi hotelarskie 

55110000-4  - Hotelarskie usługi noclegowe 

55300000-3  - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (tj. ofert przewidujących odmienny niż 

określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia).  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług.  

7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.  

 

Rozdział VI.  

Warunki udziału w zamówieniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

1) spełniają warunki udziału w zamówieniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu; 

2) nie podlegają wykluczeniu. 

2. Warunki udziału w zamówieniu: 

1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 

2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 

3) zdolność techniczna lub zawodowa:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

dwóch lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, z których każda 

musi spełniać następujące warunki: 

a) polegała na świadczeniu usług hotelarskich i restauracyjnych za granicą dla minimum 30 osób 

każda,  

b) usługa była lub jest świadczona na rzecz jednego podmiotu,  

c)  o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.  

UWAGA  

 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 
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o którym mowa powyżej musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców; 

 - w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w zamówieniu 

przedstawi dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, 

Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę 

wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia; 

- w przypadku gdy przedmiotem wykazanej usługi nie był wyłącznie wyżej podany zakres, należy 

go wyodrębnić. 

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w zamówieniu, Wykonawca jest zobowiązany 

złożyć:  

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w zamówieniu oraz braku podstaw 

wykluczenia – klauzula znajduje się w ZAŁĄCZNIKU nr 3 do ogłoszenia;  

2) wykaz usług wykonanych (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi te zostały wykonane) – wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 4 do ogłoszenia oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy 

(jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości 

uzyskania poświadczenia). 

UWAGA - w przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek 

przedstawić dokument, wystawiony po zakończeniu realizacji usługi. Wykonawca nie może 

legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której mowa powyżej, poprzez załączenie do 

oferty referencji dotyczących niezakończonych usług, - usługi wskazane w wykazie usług 

wykonanych, jako usługi wykonane przez inne niż Wykonawca podmioty (np. doświadczenie 

udostępnione przez podmioty trzecie) nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełniania warunków 

udziału w zamówieniu. 

Oświadczenia i wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty (np. 

referencje) składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 

w ust. 2 muszą spełniać obaj Wykonawcy. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 2 w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja", o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie 

w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w zamówieniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 6; 
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3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Zamawiający wykluczy z zamówienia: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w zamówieniu, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 2; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w zamówieniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w zamówieniu; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w zamówieniu; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu zamówienia lub którego pracownik, a także osoba 

wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego zamówienia, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy 

z udziału w zamówieniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w zamówieniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
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podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, z 2017 r. 

poz. 724); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w zamówieniu, chyba 

że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w zamówieniu; 

13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2171, z późn. zm.); 

14) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

15) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Środki naprawcze: 

1) Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu jeżeli przedstawi dowody potwierdzające, że podjął 

on środki wystarczające do wykazania swojej rzetelności w sytuacji gdy zaistniały podstawy 

wykluczenia Wykonawcy określone w ust. 7 pkt 2, 3, 5-9,13-15 tego rozdziału; 

2) Wykonawca, w celu potwierdzenia i wykazania swojej rzetelności może w szczególności 

udowodnić Zamawiającemu, że naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynił pieniężnie za doznaną krzywdę lub naprawił szkodę, złożyć 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, wykazać, że współpracował z organami ścigania 

oraz podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe zmierzające do zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy; 

3) Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem 

zakaz ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu nie może skorzystać z instytucji środków naprawczych; 

4) Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody w celu wykazania swojej rzetelności 

rozważy przedstawione dowody i dokona ich oceny w świetle przesłanek określonych w pkt 1; 

5) jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za 

wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody Wykonawca nie będzie podlegał 

wykluczeniu z zamówienia; 
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9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie zamówienia. 

 

Rozdział VII.  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w zamówieniu oraz 

brak podstaw wykluczenia, które Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu 

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w zamówieniu oraz braku podstaw wykluczenia 

z zamówienia – klauzula znajduje się w ZAŁĄCZNIKU nr 3 do ogłoszenia. 

2. Wykaz wykonanych usług – ZAŁĄCZNIK nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Zamawiający samodzielnie pobierze aktualny 

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy w odniesieniu do wykonawcy, którego ofertę oceniono najwyżej. 

W przypadku oferty wspólnej, pobierze dokument dotyczący każdego z Wykonawców. W przypadku braku 

możliwości samodzielnego pobraniem dokumentu, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o dostarczenie 

dokumentu w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni. 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – ZAŁĄCZNIK nr 5 do 

ogłoszenia.  

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 tego rozdziału składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 tego rozdziału składane są w oryginale. 

7. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, o który mowa powyżej, składane są 

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 
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Rozdział VIII.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w zamówieniu albo reprezentowania w zamówieniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika należy dołączyć do oferty – wszelka korespondencja dotycząca 

zamówienia prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w swoim imieniu 

składa: 

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1, 

2) dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 (Zamawiający pobierze samodzielnie dokument 

w przypadku jego dostępności w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych). 

Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 tego 

rozdziału lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy.  

4. Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział IX.  

Wymagania dotyczące wadium 

Wadium nie jest wymagane.  

 

Rozdział X.  

Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 

jednak na okres nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 tego rozdziału, skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

 

Rozdział XI.  

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 z 2016 r. poz. 1823). 

2. Cenę oferty, należy tak skalkulować, aby obejmowała wszystkie koszty nakłady i wydatki, jakie 

Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług i ewentualnych opustów. 

3. Obliczając cenę całkowitą oferty, Wykonawca winien zsumować ceny jednostkowe brutto za poszczególne 

zadania w ramach realizacji całości przedmiotu zamówienia, opisanego w SOPZ (ZAŁĄCZNIK nr 1). 

4. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania). 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną całkowitą, a cenami jednostkowymi, Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo zostały podane ceny jednostkowe. 
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6. Ocenie, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale XV, podlegać będzie całkowita cena oferty brutto. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za 

oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT. 

9. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Rozdział XII.  

Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Oferta musi być: 

1) sporządzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności); 

2) podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

3) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu - treść oferty musi być 

zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać druki (wzory) przygotowane przez 

Zamawiającego, które stanowią załączniki do ogłoszenia lub przedstawić ofertę na swoich formularzach, 

z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego 

w przygotowanych wzorach. 

5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Zamawiający informuje, że składane przez Wykonawców oferty są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1010, 1649.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

niniejszego zamówienia są jawne bez zastrzeżeń); 

2) ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) udostępnienie – po złożeniu wniosku (forma pisemna, elektroniczna lub faks) – należy 

podać informację o żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów, 

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 

c) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem czynności, 

o których mowa w lit. b; 
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3) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć 

klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się 

wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;  

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana, a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji, warunków  płatności zawartych w ofercie; 

5) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 

odtajnieniem; 

6) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie, a złożone 

przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia 

ich jako tajemnica przedsiębiorstwa (przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, że 

dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

6. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie uniemożliwiające 

zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert). Na opakowaniu/kopercie należy 

umieścić następujące oznaczenia: 

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, 

siedziba/miejsce zamieszkania    

(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w 

Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka 

 

OFERTA 

na świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla 

uczestników mobilności międzynarodowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu POWER, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego beneficjentem jest Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Nea Mesangala 400 07 , Grecja 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 

23.12.2020 r., godz. 12:00 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym powyżej ponosi Wykonawca. Niewłaściwe 

oznakowanie oferty może spowodować np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy 

również opakowań zewnętrznych kurierów przesyłek (w takim przypadku w opakowaniu zewnętrznym musi 

znajdować się również zamknięta koperta oznakowana jak podano powyżej). 

7. W terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 i 2 (ZAŁĄCZNIK 3 i 4); 

2) Potwierdzenie rezerwacji w jednym obiekcie hotelowym w obu wskazanych przez 

Zamawiającego terminach; 
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3) Formularz ofertowy (ofertę) – ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia; 

4) Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika 

z przepisów prawa lub innych dokumentów) lub inne dokumenty (zawierające zakres 

umocowania), z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) oraz podpisania innych oświadczeń/ dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570); 

5) Inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć) np.: pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6) Pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji – wykazanie, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Zaleca się, aby: 

1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty (oraz w załącznikach do oferty) były 

parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 

pełnomocnictwo; 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana 

kolejnymi numerami; 

3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (kartki oferty 

np. spięte, zbindowane, zszyte); 

4) w przypadku nieczytelnego podpisu Wykonawca opatrzył go imienną pieczątką lub wpisał 

informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i nazwiska). 

Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.  

 

Rozdział XIII.  

Zmiana/wycofanie oferty 

1. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę.  

2. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. 

Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie 

z opisem podanym w Rozdziale XII ust. 6 oznaczając dodatkowo „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE 

OFERTY”. Do pisma musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej pismo do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Ofertę, która została złożona po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie. 

 

Rozdział XIV.  

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 

Ostrołęka 

            

           Termin składania ofert: do dnia 23.12.2020 r., godz. 12:00. 
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2. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 tego rozdziału zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, w sekretariacie Zamawiającego, 

w dniu 23.12.2020 r. godz. 12:15. 

 

Rozdział XV.  

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

L.p. Kryterium Alias Waga Maksymalna 

punktacja 

I Cena brutto za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 

C 60% 60 pkt. 

II Termin bezkosztowego anulowania 

rezerwacji noclegu 

T 40% 40pkt 

 

1) Cena – maks. 60 pkt. (C) 

C- liczba punktów w kryterium „cena” oferty badanej 

Cb- cena oferty badanej 

Cmin- cena oferty najtańszej spośród złożonych ofert 

 

C=Cmin/Cbx60 

 

2) Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji noclegu o wadze 40 pkt. (T) 

 

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali: 

a) 1 dzień przed planowanym dniem przyjazdu - 40 pkt 

b) 3 dni przed planowanym dniem przyjazdu - 15 pkt 

c) 5 dni przed planowanym dniem przyjazdu - 5 pkt 

W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. c), Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

3. Ocena końcowa: 

1) Zamawiający dla uzyskania końcowej oceny oferty Wykonawcy dokona zsumowania punktów 

przyznanych za każde kryterium oceny zgodnie z niżej podanym wzorem;  

Ocena Końcowa Oferty =  C+T 
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łącznie za spełnienie wszystkich kryteriów oceny ofert każdy z Wykonawców może uzyskać 

maksymalnie 100 pkt ( 100%) ; 

 

2) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli 

trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów 

w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów 

w dół); 

3) Punkty przyznane za każde kryterium oceny zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę końcową 

dla poszczególnych ofert; łącznie za spełnienie wszystkich kryteriów oceny ofert każdy 

z Wykonawców może uzyskać maksymalnie 100 pkt (100%) 

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 2.  

5) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans, Zamawiający w takim przypadku wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (Wykonawcy 

składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wyższych cen oraz terminów niż zaoferowane 

w złożonych ofertach). 

 

Rozdział XVI.  

Ocena ofert oraz badanie oświadczeń i dokumentów 

1. Jeżeli zaoferowana cena oferty lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa 

na Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie zamówienia. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców sprecyzowania i dopracowania 

treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 



                                                              

                   

Projekt pt. „Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079867 realizowany jest 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w 

ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego”, Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

w ramach konkursu wniosków 2020. 

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, chyba że Zamawiający będzie mógł dokonać poprawienia 

omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt 3 tego rozdziału; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) Wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt 3 tego rozdziału; 

6) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Rozdział XVII.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku zamówienia, w tym o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z zamówienia wraz z wyjaśnieniem powodów dla których 

dowody przedstawione przez Wykonawcę Zmawiający uznał za niewystarczające; 

4) unieważnieniu zamówienia. 

2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu zamówienia zostanie zamieszczona 

również na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Rozdział XVIII.  

Zawarcie umowy 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (z uwzględnieniem negocjacji) 

zostanie zawarta umowa.  

2. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający pisemnie wezwie 

Wykonawcę do podpisania umowy w ustalonym przez siebie terminie. Jeżeli wraz z upływem wyżej 

wymienionego terminu Wykonawca nie stawi się do podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę 

z kolejnym Wykonawcą, który w rankingu oceny ofert uzyskał najwyższa liczbę punktów.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział XIX.  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XX.  
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Unieważnienie zamówienia 

1. Zamawiający unieważnia zamówienie, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadku, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zamówienia lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) zamówienie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; 

6) w przypadku gdy wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy, a Zamawiający nie ma 

możliwości dokonania wyboru kolejnego Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia na każdym etapie prowadzonego 

zamówienia. 

3. W przypadku unieważnienia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa 

w zamówieniu, w szczególności kosztów przygotowania i złożenia oferty. 

 

Rozdział XXI.  

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa 

Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka  

2) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w ZSZ 1 - metalowkazsz1@o2.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z zamówieniem na świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację 

zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej finansowanej ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, 

którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa 

Zamawiający w Nea Mesangala 400 07 , Grecja prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

dalej „ustawa Pzp 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia 

realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730.)/ 

a w przypadku postępowania współfinasowanego ze środków UE – okres przechowywania może 

być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

mailto:metalowkazsz1@o2.pl
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Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

 

Rozdział XXII.  

Załączniki do ogłoszenia 

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik Nr 2 – istotne postanowienia umowy 

Załącznik Nr 3 – wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik Nr 4 – wykaz usług 

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 - SOPZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem postępowania jest świadczenie przez Wykonawcę usługi społecznej, tj. na świadczenie usługi 

hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności 

międzynarodowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER, sektor Kształcenie i 

Szkolenia Zawodowe, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa 

Zamawiający w Nea Mesangala 400 07 , Grecja. 

 

I. ZAMÓWIENIE 

Miejsce świadczenia 

usługi 

Zamawiający wymaga realizacji usługi przy spełnieniu poniższych wymagań: 

1) Obiekt hotelowy o standardzie minimum 3 gwiazdkowym, oferujący 

zakwaterowanie i wyżywienie, 

2) Położony w miejscowości Nea Mesangala 400 07 , Grecja, tj. w miejscu, 

gdzie mają być realizowane praktyki zawodowe dla uczniów 

Zamawiającego 

3) Oferujący zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych,  

4) Mogący jednocześnie pomieścić 45 osób. 

Planowany termin 

świadczenia usługi 

i planowana liczba os. 

uczestniczących 

Zamawiający planuje realizację usługi w następującym terminie: 

1) od 19.04.2021 r. do 30.04.2021 r. dla grupy 44 osób (40 uczniów oraz 4 

opiekunów) 

2) od 03.05.2021 r. do 14.05.2021 r. dla grupy 44 osób (40 uczniów oraz 4 

opiekunów) 

Umowa 

Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas 

oznaczony, tj. od dnia jej podpisania do 30 dni od dnia zakończenia realizacji 

ostatniej usługi opisanej powyżej. 

Wymagania 

dotyczące obiektu 

Zamawiający dopuszcza realizację usługi w obiekcie spełniającym następujące 

wymogi: 

1) hotel kategorii minimum 3 gwiazdki w rozumieniu przepisów § 2 ust.2 pkt. 1 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. 

w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 

usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) 

2) zakwaterowanie, wyżywienie winno być realizowane na terenie jednego 

obiektu 

3) dodatkowe udogodnienia, w tym sala konferencyjna, która powinna 

mieścić nie mniej niż 30 osób jednocześnie w ustawieniu teatralnym, 

winny znajdować się na terenie jednego obiektu 

 

II. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Zakwaterowanie 

i wykwaterowanie 

Zamawiający dopuszcza realizację zakwaterowania przy zachowaniu następujących 

wymagań: 

1) zakwaterowanie i wykwaterowanie realizowane będzie w godzinach 

wskazanych przez Zamawiającego 

2) uczestnicy będą kwaterowani w pokojach wg zapotrzebowania 
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Zamawiającego opisanego w części IV. SOPZ. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do modyfikacji zapotrzebowania zgodnie z umową stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Warunki 

zakwaterowania 

Zamawiający dopuszcza realizację zakwaterowania przy zachowaniu następujących 

wymagań: 

1) uczestnicy będą kwaterowani w pokojach wyposażonych w 2 – 4 łóżka 

z samodzielną łazienką wyposażoną w toaletę, umywalkę, prysznic lub wannę 

2) uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach zapewniających ciszę i spokój 

w godzinach od 22:00 do 7:00 

3) uczestnicy będą mieli dostęp Internetu za pośrednictwem sieci WiFi 

w poszczególnych pokojach 

Wyżywienie 

Zamawiający dopuszcza realizację wyżywienia przy zachowaniu następujących 

wymagań: 

1) Wykonawca zapewni wyżywienie dla wszystkich uczestników wg 

zapotrzebowania Zamawiającego 

2) wyżywienie będzie realizowane w godzinach wskazanych przez 

Zamawiającego 

3) Wyżywienie będzie realizowane wg zapotrzebowania Zamawiającego 

opisanego w części IV. SOPZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji zapotrzebowania zgodnie z umową stanowiącą Załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego 

4) Wykonawca zapewni wyżywienie dla uczestników o trzech porach, jako 

śniadanie, obiad i kolację 

Warunki wyżywienia 

Zamawiający dopuszcza realizację wyżywienia przy zachowaniu następujących 

wymagań: 

1) Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu, którego jadłospis zawierać 

będzie co najmniej: 

a) 3 rodzaje wędlin w plasterkach 

b) 3 rodzaje serów w plasterkach 

c) twaróg 

d) jajecznica lub parówki na ciepło 

e) pieczywo  

f) masło 

g) kawa lub herbata 

h) 2 rodzaje soków do wyboru 

i) woda gazowana i niegazowana 

2) Wykonawca zapewni obiad w formie podawanej do stołu, którego jadłospis 

zawierać będzie co najmniej: 

a) zupa (do wyboru 2 rodzaje, w tym jedna wegetariańska) 

b) drugie danie (do wyboru 2 rodzaje, w tym jedno wegetariańskie) 

składające się z potrawy głównej (np. filet drobiowy), dodatków (np. ryż, 

ziemniaki) oraz surówki (np. typu colesław) 

c) deser (do wyboru 2 rodzaje) 

d) kawa lub herbata 
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e) 2 rodzaje soków do wyboru 

f) Woda gazowana i niegazowana 

3) Wykonawca zapewni kolację w  formie bufetu, którego jadłospis zawierać 

będzie co najmniej: 

a) 3 rodzaje wędlin w plasterkach 

b) 3 rodzaje serów w plasterkach 

c) twaróg 

d) danie na ciepło (typu pierogi, bigos, placki ziemniaczane) 

e) pieczywo  

f) masło 

g) kawa lub herbata 

h) 2 rodzaje soków do wyboru 

i) woda gazowana i niegazowana 

4) Wykonawca zapewni wyżywienie w zakresie (gramaturze) zwykle stosowanej 

w swojej bieżącej działalności usługowej w miejscu realizacji usługi 

5) Wykonawca w ramach usługi zapewni odpowiednią obsługę 

6) Smak i podanie wyżywienia będą charakteryzowały się wysoką jakością 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zamówienia zgodnie ze 

specyficznymi wymaganiami co do diety poszczególnych uczestników 

 

III. ZAPLECZE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

Dodatkowe zaplecze 

Dodatkowo Zamawiający wymaga realizacji usługi przy spełnieniu poniższych 

wymagań: 

1) zapewnienie zaplecza sportowego (basen, boisko do siatkówki, piłki 

nożnej, piłki koszykowej lub innej infrastruktury sportowej), 

2) zapewnienie infrastruktury pozwalającej na organizację czasu wolnego 

uczestników mobilności (animacji). 

 

IV. ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA 

Daty 
Liczba 

osób 

Liczba 

noclegów 

(osobo-doba) 

Liczba śniadań 
Liczba 

obiadów 
Liczba kolacji 

19.04.2021 - 30.04.2021 44 11 12 12 12 

03.05.2021 - 14.05.2021 44 11 12 12 12 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 – Umowa 

Umowa 

 

zawarta w dniu [data] roku w Ostrołęce, zwana dalej Umową 

 

pomiędzy: 

 

Miasto Ostrołęka Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP: 7582142002  

(Nabywca) 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka 

(Odbiorca) 

zwany dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez  

Tadeusza Olszewskiego– Dyrektora 

 

oraz 

 

……………………. z siedzibą w …………., …… przy ul. …………., posiadającą/ym NIP ……………, REGON 

…………………….., zarejestrowaną/ym w ……………..………………..,  

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną/ym przez: [imię i nazwisko] 

 

łącznie dalej zwanymi Stronami 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności 

międzynarodowej finansowanej środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER, sektor 

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i na 

której zlecenie działa Zamawiający w Nea Mesangala 400 07 , Grecja 

 od 19.04.2021 r. do 30.04.2021 r. dla grupy 44 osób (40 uczniów oraz 4 opiekunów) 

 od 03.05.2021 r. do 14.05.2021 r. dla grupy 44 osób (40 uczniów oraz 4 opiekunów) 

zgodnie z SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Formularzem Ofertowym 

Wykonawcy z dnia [data] stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 30.05.2021 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem Umowy w ośrodku, o którym mowa 

w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania do 20% wartości niniejszej Umowy określonej w § 4 

ust. 1, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. Ilości zamówionych 

usług będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Strony Umowy uzgadniają, że w czasie jej realizacji stosowane będą ceny brutto wyszczególnione 

w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Ceny te nie podlegają zwiększeniu w czasie realizacji Umowy.  

2. Cena brutto zawiera podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu powstania 

obowiązku podatkowego oraz wszelkie inne koszty związane z należytą realizacją niniejszej Umowy.  
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§ 3 

1. Zamówienie usługi nastąpi według poniższych zasad:  

1) Zamawiający i Wykonawca uzgodnią termin i zakres usług, 

2) Zamawiający potwierdzi uzgodnione zamówienie, 

3) Wykonawca potwierdzi realizację zamówienia poprzez potwierdzenie tego faktu Zamawiającemu.  

2. Zamawiający w terminie [liczba dni], zgodnie z deklaracją złożoną przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym może bez poniesienia kosztów anulować nocleg uczestników. 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego, za kontakt z Wykonawcą i realizację niniejszej Umowy 

jest: [imię i nazwisko, telefon, adres e-mail]. 

4. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy, za kontakt z Zamawiającym i realizację niniejszej Umowy 

jest: [imię i nazwisko, telefon, adres e-mail]. 

 

§ 4 

1. Wartość umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) nie może przekroczyć kwoty [wartość] (słownie: [wartość]) 

złotych brutto, zgodnie z Formularzem Oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie będzie przysługiwało Wykonawcy za faktycznie zrealizowane usługi i będzie stanowiło 

sumę iloczynów cen jednostkowych brutto określonych w Formularzu Oferty Wykonawcy oraz faktycznie 

zrealizowanej wielokrotności usług. 

3. Faktura powinna (w treści lub w załączniku) zawierać wyspecyfikowanie wielokrotności wykonanych 

pozycji zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamówieniem Zamawiającego, co 

umożliwi Zamawiającemu weryfikację poprawności naliczonego wynagrodzenia. 

4. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od przekazania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT do Zamawiającego, zgodnie z deklaracją wskazaną w Formularzu Oferty. Płatność zostanie 

dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy określone w fakturze. Zapłata następuje w dniu 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Faktura wystawiona niezgodnie z ust. 3 może spowodować naliczenie ponownego 30-dniowego terminu 

płatności liczonego od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.  

 

§ 5 

1. Za nienależyte wykonanie umowy będzie uznane stwierdzenie przez Zamawiającego braków/wad 

jakościowych lub ilościowych świadczonych usług, takich jak: 

1) niespełnianie przewidzianych w Opisie przedmiotu zamówienia, wymogów określonych dla miejsca 

świadczenia usługi, a w szczególności: standardu i wyposażenia hotelu/ośrodka, w tym także 

istotnych dla realizacji usługi sprzętów;  

2) niespełnianie przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymogów dla usług polegających 

na zapewnieniu wyżywienia, a w szczególności: braków w zakresie składników ustalonego menu, 

zastrzeżeń w zakresie świeżości serwowanych produktów, wyglądu i kultury obsługi lub wyglądu 

zastawy. 

2. Za niewykonanie umowy będzie uznane stwierdzenie przez Zamawiającego: 

1) niezapewnienie w danym terminie wystarczającej liczby pokoi, zgodnie ze złożonym przez 

Zamawiającego Zamówieniem; 

2) niezapewnienie w danym terminie wystarczającej liczby posiłków, zgodnie ze złożonym przez 

Zamawiającego Zamówieniem. 
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3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania usługi wezwie on Wykonawcę 

do należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% wartości realizowanego zamówienia. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonej kary umownej z faktury VAT oraz prawo do żądania 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

6. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w przypadku 

przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności faktur.  

7. Trzykrotne naliczenie Wykonawcy kary umownej, na podstawie ust. 3 i 4, stanowi podstawę do 

rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w terminie 3 dni od dnia 

zaistnienia ww. okoliczności. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Zamawiający zleci pozostałą część zamówienia innemu wykonawcy, 

który spełnia wymagania przewidziane dla Wykonawcy, na jego koszt w wysokości wskazanej przez 

nowego wykonawcę. Za niewykonaną część zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części usług składających się na przedmiot niniejszej 

Umowy odpowiednim podwykonawcom, posiadającym niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby na 

zatrudnienie podwykonawcy do realizacji określonego zakresu prac. Za czynności tych podmiotów 

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne. Wykonawca za każdym razem 

powiadomi Zamawiającego o powierzeniu czynności podwykonawcy, informując Zamawiającego 

o terminie i zakresie zlecanych mu czynności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami zobowiązania 

do zachowania przez podwykonawców poufności, o której mowa w Umowie, obowiązków wynikających 

z przepisów o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązków nałożonych na Wykonawcę niniejszą 

Umową, a które powinny być wykonywane przez podwykonawców ze względu na uwarunkowania 

Zamawiającego lub innych osób trzecich. 

 

§ 7 

1. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy nie może być 

wykorzystane wobec drugiej Strony dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa. 

2. Przez siła wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, na 

której Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski 

żywiołowe, wojny, mobilizacja, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji 

publicznej uniemożliwiającej wykonanie niniejszej Umowy w całości lub części. 

 

§ 8 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników szkolenia. Koszty 

ewentualnych strat materialnych powstałych z winy uczestników ponoszą oni osobiście, a ich egzekucja 

należy do Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym niniejszej Umowy 

w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje działań pomimo pisemnego wezwania,  
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2) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami 

Umowy lub naruszający interes Zamawiającego i nie zmieni sposobu jej wykonywania w terminie 

wyznaczonym w pisemnym wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz 

zajęcia całego majątku Wykonawcy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca 

ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej umowy.  

4. Niniejszej Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z tygodniowym terminem 

wypowiedzenia.  

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego.  

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

W przypadku braku porozumienia właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego oraz prawo polskie.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 

2. Formularz oferty 

 

 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Zamawiający Wykonawca 
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ZAŁĄCZNIK nr 3  

do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne   

(WZÓR) 

FORMULARZ OFERTY 

Wykonawca   

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

w zależności od podmiotu:  

numer KRS/CEiDG 

 

(Imię, Nazwisko, podstawa do 

reprezentacji) 

 

NIP/REGON  

Telefon   

Fax  

e-mail  

Osoba do kontaktów 

z Zamawiającym 

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy podać pełne nazwy i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, a także wskazać pełnomocnika) 

Odpowiadając na świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania 

i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu POWER, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Nea Mesangala 400 07 , Grecja składam ofertę na 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu.  

1. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi 

w ogłoszeniu oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w wypadku wyboru 

naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oferuję/emy realizację całości przedmiotu zamówienia za kwotę …………………….zł brutto, tj. 

……………………. zł netto, przy czym cena jednostkowa (za os.) wynosi: …………………….zł brutto, tj. 

……………………. zł netto. 

5. Oferuję/emy realizację całości przedmiotu zamówienia w hotelu: ……………………. w dniach od 19.04.2021 r. 

do 30.04.2021 r. dla grupy 44 osób oraz w dniach od 03.05.2021 r. do 14.05.2021 r. dla grupy 44 osób. 

6. Deklarujemy minimalny termin bezkosztowego anulowania rezerwacji noclegu: 

 1 dzień 3 dni 5 dni  
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7. Oświadczam/y, że spełniam warunki udziału w zamówieniu określone przez Zamawiającego w  Rozdziale VI 

ust. 1 pkt 1 oraz że nie podlegam wykluczeniu z zamówienia na podstawie przesłanek określonych 

w Rozdziale VI ust. 6  ogłoszenia o zamówieniu.  

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr 

......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane (zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca powinien wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). Informacje 

i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.  

10. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia: 

 

L.p. Część zamówienia, której wykonanie  

zamierzam/y powierzyć podwykonawcy 

Firma podwykonawcy 

   

   

 

11. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

3) ……………………………………………….. 

 

 

(miejsce, data)  (podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

* - niewłaściwe skreślić 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 

do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 

(WZÓR) 

Wykonawca 

(pełna nazwa albo imię i nazwisko) 

 

 

 

siedziba/miejsce zamieszkania i adres, jeżeli 

jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy 

 

 

    

   Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,  

                                                                                                     ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka 

 

Dotyczy: zamówienia pn. świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację 

zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej finansowanej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach programu POWER, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego beneficjentem 

jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Nea Mesangala 400 07 

, Grecja. 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie 

1.  

Nazwa zamówienia oraz 

krótki opis przedmiotu 

zamówienia  

Nazwa zamówienia:  ………………………………………………….. 

Opis wydarzenia: 

Liczba uczestników   …….. osób 

Wartość zamówienia 

brutto  
…………………………………… zł  

Data wykonania usługi 

(należy podać datę 

rozpoczęcia i zakończenia 

wskazanej usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 

(dzień/miesiąc/rok) 

Odbiorca (podmiot, który 

zleca wykonanie usługi) 

…………….………………………….…………………………  

(nazwa i adres) 

Dokument potwierdzający 

należyte wykonanie wyżej 

wymienionej usługi 

Nr strony oferty – …………………..………………………. 

2.  

Nazwa zamówienia oraz 

krótki opis przedmiotu 

zamówienia  

Nazwa zamówienia:  ………………………………………………….. 

Opis wydarzenia: 

Liczba uczestników   …….. osób 

Wartość zamówienia 

brutto  
…………………………………… zł  
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Lp. Przedmiot zamówienia Opis/streszczenie 

Data wykonania usługi 

(należy podać datę 

rozpoczęcia i zakończenia 

wskazanej usługi) 

 

od …..…/…..…./…............... do  …..…/…..…./…............... 

(dzień/miesiąc/rok) 

Odbiorca (podmiot, który 

zleca wykonanie usługi) 

…………….………………………….…………………………  

(nazwa i adres) 

Dokument potwierdzający 

należyte wykonanie wyżej 

wymienionej usługi 

Nr strony oferty – …………………..………………………. 

 

*Właściwe zaznaczyć 

 

..............................., dn. .......................                                                                   

............................................................. 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy (pieczątka)  

 

UWAGA 

- do wykazu należy załączyć dowody dotyczące wskazanych usług, określające czy usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, 

- dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane 

bądź oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów (jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, 

zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia), 

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

- w przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, 

wystawiony po zakończeniu realizacji usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością 

wykonania usługi, o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji dotyczących 

niezakończonych usług. 
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ZAŁĄCZNIK nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne 

(WZÓR) 

 

Składający ofertę: 

Wykonawca 

(pełna nazwa/ firma) 

 

Adres  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- należy wpisywać dane dotyczące 

wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika. 

 

Dotyczy: zamówienia pn. świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację 

zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej finansowanej ze środków 

Unii Europejskiej w ramach programu POWER, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego 

beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Nea 

Mesangala 400 07 , Grecja 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Oświadczam, że: 

   nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667)* 

     należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667), w której skład wchodzą następujące podmioty*: 

1) nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 

2) nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 

 (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej 

grupy kapitałowej. 

 

 

..............................., dn. ........................                                           ....................................................... 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy  

* właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie/listę podmiotów 

należących do grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

 


