
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 12-10-2018 

Drukuj 

Numer ogłoszenia 

1141109 

Edytuj 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

1) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2018 
r. do godz. 10.00  
w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-
Zdroju ul. Kościuszki 2A, 28-100 Busko-Zdrój. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Aleksandra Kowalska 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia 

(+48) 41 370-51-00 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 wycieczek autokarowych 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla 59 osób w tym min. 35 os. 
niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów os. niepełnosprawnych 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1141109
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/edit/1141109


Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: cała Polska Powiat: 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zorganizowanie 2 wycieczek autokarowych na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla 59 osób w tym min. 35 os. 
niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów os. niepełnosprawnych 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 wycieczek autokarowych 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla 59 osób w tym min. 35 os. 
niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów os. niepełnosprawnych 
I. Lokalizacja – teren Rzeczpospolitej Polskiej. 
II. Planowana maksymalna liczba uczestników 40 osób w tym min. 35 os. 
niepełnosprawnych + 19 opiekunów osób niepełnosprawnych; osoby 
niepełnosprawne to: osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby niewidome 
i niedowidzące, osoby głuche i niedosłyszące, os. starsze z 
niepełnosprawnością, Amazonki oraz matki z dziećmi niepełnosprawnymi. 
III. Planowany termin realizacji wycieczek: 1 wycieczka- październik-
listopad 2018r. oraz 2 wycieczka - czerwiec-sierpień 2019r. 

Kod CPV 

63000000-9 

Nazwa kodu CPV 

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Planowany termin realizacji wycieczek: 1 wycieczka- październik-listopad 
2018r. oraz 2 wycieczka - czerwiec-sierpień 2019r. 

Załączniki 

 wzór umowy 
 zapytanie- wycieczki 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1003056
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1003055


Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Wiedza i doświadczenie 

a) wykonane usługi 
Na potwierdzenie należy złożyć: 
wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane należycie.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wykonał minimum dwie usługi związane z organizacją wyjazdów, w każdym 
uczestniczyło minimum 30 osób (z opiekunami) zakres obejmował transport 
tych osób na miejsce wycieczki i z powrotem i wartość każdej z dwóch 
wymaganych usług wynosiła minimum 20 000,00 tys. PLN 

Warunki zmiany umowy 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od 
Wykonawcy 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 
4. Wykaz usług – Załącznik nr 4 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena brutto- 100%- 100 pkt. 
 
Liczba punktów = Cn/Cb x 100 
Gdzie: 
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych 
- Cb – cena oferty badanej 
-100 – wskaźnik stały 



Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z wykonawców, odpowiadając na 
zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

GMINA BUSKO - ZDRÓJ/ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W BUSKU - ZDROJU 

Adres 

Tadeusza Kościuszki 2a 

28-100 Busko-Zdrój 
świętokrzyskie , buski 

Numer telefonu 

413784442 

Fax 

413701365 

NIP 

6551078722 

Tytuł projektu 

Rodzina Wspólna Troska 

Numer projektu 

RPSW.09.02.01-26-0022/17-00 

Liczba wyświetleń: 3 

 


