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w Pałecznicy; Numer referencyjny: 03/2018/BZ

Zorganizowanie i przeprowadzenie 60
jednodniowych wyjazdów dla uczestników
Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i
młodzieży w Pałecznicy; Numer referencyjny:
03/2018/BZ
Data publikacji: 21.05.2018

Informacje o ogłoszeniu
Opis przedmiotu zamówienia
Ocena oferty
Zamawiający - Beneﬁcjent

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 30-05-2018

Numer ogłoszenia
1113048

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego: w Paraﬁi
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, w Kancelarii
paraﬁalnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
Oferty zostaną otwarte dnia 30 maja 2018 r. o godz. 14:15 w siedzibie zamawiającego: w Paraﬁi
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, w Kancelarii
paraﬁalnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone w sposób opisany w zaproszeniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
xxxx@xxxxx.xxx

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113048
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ksiądz Proboszcz Bogdan Pasisz Adres poczty elektronicznej: pwdpalecznica@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
41/ 384 80 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 60. jednodniowych wyjazdów (do
kina, teatru, muzeów, ﬁlharmonii, opery, zimą na narty, na basen, wycieczki edukacyjne itp.) dla 45
Uczestników/Uczestniczek oraz 3 opiekunów grupy projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia
Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 60. jednodniowych wyjazdów (do kina,
teatru, muzeów, ﬁlharmonii, opery, zimą na narty, na basen, wycieczki edukacyjne itp.) dla 45
Uczestników/Uczestniczek oraz 3 opiekunów grupy projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia
Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy” zgodnie z wykazem zawartym w zał. nr 5 do Zapytania
ofertowego Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 60. jednodniowych wyjazdów (do
kina, teatru, muzeów, ﬁlharmonii, opery, zimą na narty, na basen, wycieczki edukacyjne itp.) dla 45
Uczestników/Uczestniczek oraz 3 opiekunów grupy projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia
Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy” (opiekunami są pracownicy Zamawiającego, którzy są
oddelegowani do sprawowania opieki w czasie wyjazdu).
Wyjazdy mają się odbywać w godzinach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego tj. w roku
szkolnym od godziny 13:00 do 19:00, natomiast w wakacje i ferie od godziny 9:00 do 16:00.
W ramach zamówienia znajdują się: ubezpieczenie NNW dla 45 Uczestników/Uczestniczek Projektu
oraz 3 opiekunów grupy, bilety wstępu dla 45 Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz 3 opiekunów
grupy, opieka przewodnika lub opieka pilota wycieczki. Rezerwacja oraz zapewnienie biletów
wstępu wraz z przewodnikiem do niżej wymienionych obiektów.
Uczestnikami/Uczestniczkami wyjazdu jest 45 dzieci/młodzieży do 18 roku życia (w tym osoby
niepełnosprawne) oraz 3 opiekunów.
Miejsce realizacji zamówienia: Miejsca w odległości średnio do około 100 km od miejsca zbiórek tj.
parking przed budynkiem Placówki Wsparcia Dziennego (Pałecznica, ul. Strażacka 5/1) spełniające
podane w zapytaniu wymagania.
Wymaganiem obligatoryjnym stawianym przez Zamawiającego jest dostosowanie wycieczek pod
kątem osób niepełnosprawnych.
UWAGA: Transport i wyżywienie zapewnia Zamawiający.

Kod CPV
63511000-4

Nazwa kodu CPV
Organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r., po dwa wyjazdy w każdym
miesiącu, zgodnie z wykazem zawartym w zał. nr 5 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu
zamówienia.

Załączniki
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Zapytanie ofertowe_PWD Pałecznica_60 wyjazdów jednodniowych
zał. nr 4_wzór umowy_PWD Pałecznica_60 wyjazdów jednodniowych
zał. nr 5_OPZ_PWD Pałecznica_60 wyjazdów jednodniowych

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki
Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i
doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i
kadrowy.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki zmiany umowy
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia) na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którakolwiek z poniżej wymienionych
okoliczności:
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie
uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można
było przewidzieć;
2) zmiany zasad ﬁnasowania zamówienia;
3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób
trzecich, w tym zmiany cen biletów wejścia do zaplanowanych obiektów;
4) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdeﬁniowany przedmiot
zamówienia i nie są traktowane jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające;
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT,
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy;
6) zmiany nazwy (ﬁrmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze Stron umowy;
7) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załącznik nr 1 (Formularz ofertowy)
oraz załącznik nr 1a (Formularz cenowy). do niniejszego zapytania ofertowego.
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego zapytania.
Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty dostępność
ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych ani wznowienia
umowy.
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Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
Cena – 100 %
Ocena ofert w kryterium ceny zostanie dokonana według wzoru:
C min
C = ------------------ x 100 %
C bad
gdzie:
C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
C bad – cena brutto oferty ocenianej

Wykluczenia
1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli wykonawca
złoży podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do
zapytania. Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi na
podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
3. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty dostępność
ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

Zamawiający - Beneﬁcjent
Nazwa
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

Adres
św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
małopolskie , proszowicki

Numer telefonu
668214141

Fax
413848037w.19

NIP
6591176112

Tytuł projektu
Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Paraﬁi w Pałecznicy

Numer projektu
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