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Żory, październik 2013 r.

                                                                                              Żory, 21.10.2013r.

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  przeprowadzanym  w  trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000  euro 

na 
Zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach

Postępowanie przeprowadzone  zostanie na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia  2004 r.  prawo zamówień publicznych,  zwanej  dalej  ustawą
pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. ZAMAWIAJĄCY:  
                         Szkoła Podstawowa nr 15

Adres Zamawiającego: 44-240 Żory
Ul. Bankowa 1

Dane do korespondencji w sprawie Szkoła Podstawowa nr 15 
zamówienia publicznego : 44-240 Żory

ul. Bankowa 1  

Faks:  32 43 43 925
E-mail: szkola_podstawowa15@wp.pl
Strona  internetowa: www.sp15.gensys.pl

2. TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 15 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1) Przedmiotem zamówienia jest : 

a) Organizacja 2-tygodniowego (13 noclegów) wyjazdu śródrocznego 
tzw. zielonej szkoły dla ok.87 (+/-5) uczniów klas trzecich 
Szkoły  Podstawowej  nr  15  w  Żorach  oraz  6  opiekunów i  1  kierownika-
łącznie  94  osób  w  terminie  14.05.2014  –  28.05.2014r.  do  miejscowości
nadmorskiej w województwie zachodniopomorskim. 
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b) Transport autokarowy uczestników tam i z powrotem: 
- autokarem  spełniającym  pełne  wymogi  sprawności  technicznej,
dopuszczony do ruchu i przewozu dzieci

- zamawiający zastrzega sobie, przed wyjazdem, prawo wezwania Policji
w  celu  sprawdzenia  stanu  technicznego  autokaru,  trzeźwości
kierowców. 

1) W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien spełnić
następujące warunki: 

a)  Minimalne wymagania w stosunku do budynku zakwaterowania: 
- ośrodku  położony ok. 50 metrów od morza, 
- obiekt do 250 miejsc noclegowych, 
- zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku – 94 osób, stołówka 

w miejscu zakwaterowania zdolna pomieścić całą grupę, 
- baza rekreacyjno – sportową dostępną dla uczestników zielonej szkoły:

boiska, plac zabaw, miejsce na ognisko, świetlica, sale lekcyjne, sala
telewizyjna, sala dyskotekowa, sprzęt sportowy

- czynny basen kryty i codzienne korzystanie z niego   
- zakwaterowanie  uczniów  w  pokojach  max.  4-osobowych  z  pełnym

węzłem  sanitarnym  z  zimną  i  ciepłą  wodą  przez  całą  dobę  bez
ograniczeń, 

- zakwaterowanie opiekunów w pokojach max. 2-osobowych, 
- obiekt z możliwością dogrzania w chłodne dni,
- zakwaterowanie  w  budynku  niskokondygnacyjnym  max.  3

kondygnacje,
- teren ośrodka ogrodzony
- bezpłatny pobyt 6 opiekunów i 1 kierownika

b) Warunki i organizacja pobytu: 
- zapewnienie 3 posiłków dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na

wycieczki  i  drogę  powrotną,  przygotowanych  zgodnie  z  zasadami
żywienia  dzieci  w  wieku  uczestników  (10-11  lat),   udostępnienie
dzieciom przez całą dobę napojów typu herbata lub kompot, 

- całodobowa  obsługa  medyczna  –  pielęgniarka  stale  (24h/dobę)  na
terenie ośrodka, lekarz na wezwanie, leki pierwszego kontaktu, w razie
konieczności transport do szpitala, 

- opieka rezydenta  z  ramienia  biura  na cały czas  pobytu,  pomoc przy
załadunku i rozładunku bagaży, 

- 3  wycieczki  autokarowe,  min.  1  wycieczka  piesza,  (bilety  wstępu,
transport,  przewodnik  podczas  wycieczek  w  cenie  skierowania),
organizowanie  ognisk,  zawodów  sportowych,  dyskotek,  zapewnienie
materiałów  papierniczych,  piśmiennych  dla  celów  dydaktycznych  i
zabawowych, 

- opracowany  i  realizowany  program z  zakresu  edukacji  ekologicznej  
i profilaktyki zdrowotnej realizowany w czasie pobytu, 

- zapewnienie bezpłatnego korzystania z bazy rekreacyjno-sportowej, 
- bezpłatny pobyt opiekunów
- ubezpieczenie uczestników na czas pobytu

c) Wymagania odnośnie transportu: 
- autokar o podwyższonym standardzie, sprawny technicznie,
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  oznakowany według odrębnych przepisów, 
- transport tylko w ciągu dnia, 
- zapewnienie każdemu uczestnikowi osobnego miejsca siedzącego, 
- każdy autokar obsługiwany przez dwóch kierowców, 

- zapewnienie bezpłatnego autokarowego transportu zastępczego 
(o  takim  samym standardzie)  w  przypadku   awarii,  nie  dającej  się
usunąć na miejscu w ciągu 2 godzin 

- ubezpieczenie grupy na czas transportu
d) Inne wymagania 

- dostarczenie dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania  
z WFOŚiGW w Katowicach, 

- wystawienie faktur dla rodziców za pobyt dziecka. 

2) Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot zamówienia: 5524000-4

3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

4) Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie zamówienia podwykonawcą. 

4.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 14.05.2014r do 28.05.2014r.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zgodnie  z  art.  22  ust.  1  ustawy pzp o  udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać  się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia w organizacji, potwierdzonych referencjami  
   zorganizowanych zielonych szkół;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
   do wykonania zamówienia; 
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5.  A.  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH
WARUNKÓW. 

1. Zamawiający uzna warunek określony  w punkcie 5.1) za spełniony, jeśli 
Wykonawca przedłoży Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 wraz z późn. zm.)

2. Zamawiający uzna warunek określony w punkcie 5.2) za spełniony, jeśli
wykonawca  zamówienia  wykaże,  że  w  latach  2010-2013 był  organizatorem
wypoczynku tzw. Zielonych Szkół  dla najmniej  40 osobowej grupy  w miejscowości
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nadmorskiej potwierdzonej referencjami od osób dla, których był taki wypoczynek
organizowany.

3. Zamawiający uzna warunek określony  w punkcie 5.3)  za spełniony, jeśli
Wykonawca wskaże osoby(ę), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich  (jej)  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie (nią) czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (tą osobą).
Wykonawca  oświadczy,  że  osoby(a),  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu
zamówienia  posiadają(a)  wymagane  uprawnienia  w  branży turystycznej, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4. Zamawiający uzna warunek określony  w punkcie 5.4)  za spełniony, jeśli
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.  Przedstawienie  opłaconej  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

5.B.  W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy,  którzy  spełniają
warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw  do
wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.  

W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia wraz z ofertą należy dołączyć:

1a) oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  z  powodów
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp 

1b) aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp  –  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp 

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone
przez Wykonawców, wymienione w punkcie 6 na zasadzie „spełnia / nie spełnia”. 

6.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.A) Zgodnie  z  art.  26  ust.  1  i  2  ustawy  pzp  w  celu  potwierdzenia  spełniania
warunków określonych w punkcie 5A i 5B należy złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy pzp,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
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2) oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  z  powodów
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
3) aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, dokument  stanowić będzie załącznik nr 3 do oferty, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp - zgodnie
z załącznikiem nr 3a do oferty,
4) wykaz  osób  odpowiedzialnych za  świadczenie  usług, wraz  z  informacjami  na
temat ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie  wykonawcy,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia  w branży turystycznej, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień – załącznik nr 4 do ofert. 
5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych  usług  w  zakresie  organizacji  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  dla
najmniej  40  osobowej  grupy  na  minimum 7  dni  do  miejscowości  nadmorskiej  -
zgodnie  z załącznikiem  nr  5  do oferty,  oraz   załączeniem  dokumentu
potwierdzającego(opinie,  referencje),  że  usługi  zostały  wykonane  lub  są
wykonywane należycie -  dokumenty te będą stanowić  załączniki nr 5a do oferty.
6)  opłacona   polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument   potwierdzający,
że wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - dokument  stanowić
będzie załącznik nr 6 do oferty.
7) pozostałe dokumenty stanowiące załącznik nr 7 do ofert: 
a) koncesja organizatora turystyki – zaświadczenie o wpisie do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 2 
lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej, 
b) oświadczenie o standardzie obiektu – zgodnie z załącznikiem 7 b
c) program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej, 
d) aktualna opinia Inspektoratu Ochrony Środowiska, zaświadczenie o stanie 

czystości środowiska 
e) oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, opatrzone datą sporządzenia oferty, 
f) oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opatrzone datą 

sporządzania oferty, 
g) zobowiązanie, w formie oświadczenia, do organizacji dodatkowych atrakcji 

kulturalno-oświatowych w ramach oferty, 
h) łączna cena skierowania na jedno dziecko z wyodrębnieniem : 

 kosztów transportu
 stawki żywieniowej na 1 dzień/ma osobę 

Uwaga: Dokumenty winny być aktualne na dzień składania ofert.

6.B) Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  jakie  Wykonawca  winien  przedłożyć
w postępowaniu zawiera również druk oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.
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6.C)  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,  składa  dokumenty wymienione w punkcie 6A.
Gdy w kraju,   w   którym  ma  siedzibę  lub miejsce zamieszkania,   nie wydaje
się dokumentu  wymienionego  w  punkcie  6A)  podpunkt  3  to  składa  dokument
potwierdzający że :
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli   w  miejscu
zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania,  nie wydaje się takiego dokumentu – zastępuje się go dokumentem
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego odpowiednio  miejsca  zamieszkania  tych osób lub kraju  w którym
Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania,   wystawionym z odpowiednią
datą wymaganą dla tego dokumentu.

6.D) Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi
spełniać  następujące  warunki  w  tym  przedsiębiorcy  prowadzący
działalność na podstawie umowy spółki cywilnej:

1)  zawierać  pełnomocnictwo  dla  osób  reprezentujących  Wykonawców  w
postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  i  ewentualnie  w  czynnościach
zawarcia umowy.  Z pełnomocnictwa powinna  wynikać wola Wykonawców wspólnie
ubiegających  się o udzielenie  zamówienia.  Pełnomocnictwo  winno  być  zgodne  z
przepisami Kodeksu Cywilnego 
2)  zawierać  dokumenty  wymienione  w  punkcie 6  A  podpunkt 2,  3  od każdego
podmiotu  w  zakresie  w  jakim  potwierdza  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu lub ich pełnomocnik.
3) dokumenty wymienione w punkcie 6A podpunkt 1, 4, 5, 6, 7 i 7a,  winien złożyć,
co najmniej jeden z podmiotów,
4)  Zamawiający  przy  ocenie  spełniania  warunków  będzie  rozpatrywał  podane
informacje łącznie,
5) musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,
6)  oferta  składana  przez  dwa  lub  więcej  podmiotów,  winna  wskazywać  adres
Wykonawcy  
lub Wykonawców, na który Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawie
zamówienia publicznego,
7) podmioty gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8)  jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  zostanie
wybrana, to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

7.  INFORMACJA O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z     WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ
LUB     DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH
DO     POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1)  Zamawiający  dopuszcza  prowadzenie  korespondencji  zawierającej  wnioski,
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zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego, w formie
pisemnej,  faksem lub drogą elektroniczną. 
2)  Korespondencję  zawierającą  oświadczenia  i  dokumenty przekazaną za  pomocą
faksu  lub drogą  elektroniczną  uważa  się  za  złożoną  w  terminie,  jeżeli  została
przekazana  w taki  sposób,  że  można  zapoznać  się  z  jej  treścią  przed  upływem
terminu. Korespondencja ta winna być niezwłocznie przekazana w formie pisemnej
Zamawiającemu.
3) W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną na żądanie nadawcy adresat obowiązany jest
niezwłocznie potwierdzić otrzymanie dokumentu.

4) Korespondencję należy  kierować na adres: 
     Szkoła Podstawowa nr 15 44-240 ŻORY ul. Bankowa 1 
     Tel. 32 43 43 925 

5)  Zgodnie  z  art.  38  ust.  1  ustawy  pzp  Wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później
niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
oraz będą one opublikowane na stronie  www.sp15@wp.pl 

6)  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania
wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
    Urszula Rykala – kierownik gospodarczy 

Dokumentacja przetargowa jest udostępniana uczestnikom postępowania w  Szkole
Podstawowej nr 15 w Żorach na stronie internetowej www.sp15.gensys.pl 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Postępowanie prowadzone bez obowiązku wnoszenia wadium 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Termin  związania  ofertą  upływa  po  30  dniach  od  daty  terminu  składania  ofert
lub po podpisaniu umowy.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

a) oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym
formularzem  ofertowym  w  języku  polskim  i  podpisana  wraz  z  załącznikami
przez upełnomocnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  (Wykonawców),
uprawnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz, 
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b) dołączone do oferty dokumenty winny być aktualne, mogą być przedstawione w
formie  oryginału  lub  czytelnej  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem przez upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy,  powyższa  forma
dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3  ustawy pzp 

c) kopie  dokumentów  dotyczących  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie   zamówienia  lub  podmiotów  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2  i  3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich
te  dokumenty  mogą  być  składane,  winny  być  poświadczone  za  zgodność  z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

d) poprawki  winne  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby
uprawnionej, 

e) cena  oferty  musi  być  podana  cyframi  i  słownie  w  walucie  polskiej,  wraz  z
informacją o podatku VAT,

f) oferta  musi  zawierać  oświadczenie  o  formie  wniesienia  wadium  (jeżeli  jest
wymagane), 

g) ofertę  należy  złożyć  w  jednym  egzemplarzu  w  nieprzejrzystej  kopercie  lub
opakowaniu, zaadresowaną do Zamawiającego na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 
44-240 Żory

Ul. Bankowa 1 
w sekretariacie
z oznaczeniem:

"Przetarg nieograniczony – Organizacja Zielonej Szkoły”
z podaniem nazwy 

i adresu Wykonawcy (Wykonawców)
h) niniejsza specyfikacja  oraz wszystkie  dokumenty do niej  dołączone mogą być

użyte jedynie w celu sporządzenia oferty,
i) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej

specyfikacji,
j) oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert

częściowych.
k) Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą powierzy

podwykonawcom,  jeśli  zamawiający  nie  zastrzegł,  że  część  lub  całość
zamówienia nie  może być powierzona podwykonawcom.

l) Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem
oferty,

m) jeżeli  Wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia dokumentów stanowiących
tajemnice  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji winien dokładnie określić w ofercie - sporządzić wykaz
tych  dokumentów, tak  przygotować  ofertę,  by  uniemożliwić  wgląd  do  tych
dokumentów pozostałym  uczestnikom postępowania,

n) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się 
z  dostarczoną „Specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia”,  oraz  zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

      i podpisania umowy.
o) złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych

w niniejszej Specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu,
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p) Zamawiający wykluczy Wykonawcę lub odrzuci oferty niespełniające wymagań  
niniejszej specyfikacji i ustawy pzp.

r)  każdy  Wykonawca  może  złożyć  w  niniejszym  przetargu  tylko  jedną  ofertę,  
     nie dopuszcza się możliwości składania oferty alternatywnej lub wariantowej pod
     rygorem odrzucenia oferty. 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Szkoła Podstawowa nr 15 
44-240 ŻORY ul. Bankowa 1 w Sekretariacie w terminie do dnia 
15 listopada 2013 do godziny 900 

2. Oferty  nadesłane  pocztą  będą  zakwalifikowane  do  postępowania
przetargowego     pod warunkiem dostarczenia do siedziby Zamawiającego do
dnia 14 listopada 2013r do  godziny 15.00  

3. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty 
z odnotowanym terminem jej złożenia. 

     4.  Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
     5.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 listopada       
          2013r o godz. 1000

     6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku  
         Nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
         Wykonawcy protokół z publicznego otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
 

1. Cena oferty  winna być zgodna z  zapisami  art.  3  ust.  1  pkt.  1  ustawy o
cenach z dnia 5 lipca 2001r

2. Łączną cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia  
określony w niniejszej specyfikacji.

3. Łączną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – 
Załącznik Nr 1 do SIWZ.

4. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie  
trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp.

       5.  Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy  
           Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
       6. Cena ofertowa powinna być podana następująco:

1) cena netto (bez VAT)
2) cena brutto (z VAT)
3) stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

       7. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
           Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona 
           w polskich złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze) 
       8. Nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do cen jednostkowych, jak   
           również do ogólnej ceny oferty).
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13.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów:

l.p. Opis kryteriów oceny
Znaczenie

(w %)
1  Cena 35 % 
2 Standard obiektu 35 %
3 Dodatkowe atrakcje 30 %

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

1) w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najniższy  wskaźnik,  np.  cena  –  zostanie  zastosowany  następujący  wzór
arytmetyczny:

(n : b) x 100 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 40 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:
a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, 
b) b - wartość oferty badanej, 
c) 100 - wskaźnik stały,

2/ standard obiektu i ośrodka  35% max ilość punktów - 35
Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następująca punktację:
a) Rodzaj pokoi i łazienek
-  pokoje z pełnym węzłem sanitarnym ( wszystkie proponowane pokoje i łazienki)
                                                                                                               5 pkt.
b) jadalnia na terenie ośrodka                                                                     5 pkt.
c) śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu lub mini szwedzkiego stołu   5 pkt.
d) centralne ogrzewanie                                                                              3 pkt.
e) ilość miejsc noclegowych do 250                                                              2 pkt.
f) odległość od morza                                                                                 5 pkt.
g) basen kryty w ośrodku z codziennym korzystaniem                                   10 pkt.
                                                                   
Na podstawie załącznika nr 7 b

3/ dodatkowe atrakcje  – 30% max ilość punktów - 30
Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następującą punktację:
- za zorganizowanie dodatkowej wycieczki autokarowej                                10 pkt.
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- za organizację dyskoteki        5 pkt.
- za organizację ogniska z pieczeniem kiełbasek         5 pkt.
- upominki dla uczestników (dyplomy, gadżety, czapeczki itp.)                        5 pkt.
- codzienne korzystanie z basenu                                                                 5 pkt.

 Na  podstawie  oświadczeń  o  zapewnieniu  dodatkowych  atrakcji  w ramach ceny,
łącznie z wykazem atrakcji

1. Na potrzeby porównania złożonych ofert, w przypadku podmiotów zagranicznych
składających  ofertę  w  niniejszym postępowaniu  Zamawiający  doliczy  do  ceny
oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

2. Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada
zasadom  określonym  w  ustawie  pzp  i  w  Specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyskała największą
ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

3. Oceny ofert będzie dokonywała komisja, w pierwszej kolejności oceniane będą
warunki formalne złożonych ofert, czy są ważne.

4. W  odniesieniu  do  Wykonawców,  którzy  spełnili  postawione  warunki,  komisja
dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.

14.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY
W     SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiający  powiadomi  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wszystkich
Wykonawców, którzy  złożyli  ofertę.  Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże
termin  i miejsce  podpisania  umowy.  Termin  ten  może ulec  zmianie  w przypadku
złożenia  przez  któregoś  z Wykonawców  odwołania.  O  nowym  terminie  zawarcia
umowy  Wykonawca  zostanie  poinformowany  po  zakończeniu  postępowania
odwoławczego. 
Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  Zamawiający  zamieści  informację  na  stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń.

15. WYMAGANIA     DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
       WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia. 

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY     ZAWARŁ
Z  NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  NA     TAKICH
WARUNKACH.
Umowa o wykonanie zamówienia  zostanie  zawarta  stosownie do przedstawionych
istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 2 do
niniejszej SIWZ
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Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  umowy  w  przypadku  zaistnienia
okoliczności  polegających  na:  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  polegających
na : 

- ustawowej zmianie stawki podatku VAT

- innych, ustawowych, zmian mających istotny wpływ na realizację zamówienia,

         które mogą wejść w okresie obowiązywania umowy, 

- zmiany ilości uczestników

Wprowadzenie powyższych zmian umowy jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków: 

- zgodne oświadczenie stron 

- zachowanie formy pisemnej

17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ,  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO. 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie
z działem VI - rozdz. 1, 2, 3 .
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych  czynności :
- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty.
3. Zgodnie z   art.182 ustawy pzp  :

- ust.1  pkt 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż określone w art. 27 ust. 2 ustawy
pzp,

-  ust. 2 pkt 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wnosi  się  w
terminie  5  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno
wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca
się niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,
określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające
wniesienie odwołania.
Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu
5.  Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania
poinformować  zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  pzp  czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której  jest on zobowiązany na
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podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z  art. 180 ust. 2
ustawy pzp. 
6.  Od  orzeczenia  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

18. Załączniki do SIWZ
Nr 1 - druk oferty,
Nr 2 - projekt umowy,

        Z A T W I E R D Z A M:
 

.......................................................
(podpis)
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczątka firmowa wykonawcy)
                                                                                            

O F E R T A

Wykonawca / Wykonawcy: 

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

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

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

Adres do korespondencji:

……………. .............................................................................................................

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

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

Tel./faks, e-
mail .....................................................................................................................
......

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ....................... znak: .................................... na 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
składamy ofertę za łączną cenę (netto) 

………………………………….......................................................................................

słownie: ...............................................................................................................
.............
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............................................................................................................................

łączna cena 
(brutto) ................................................................................................................
............

słownie: ...............................................................................................................
.............

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

w tym podatek VAT ........% 
kwota ...................................................................................................................
.........

Termin wykonania zamówienia 
do: ......................................................................................................................
......

1.   Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty  i
wszystkie warunki przyjmujemy bez zastrzeżeń, a także podpiszemy umowę zgodnie
z projektem stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia”, tj. 30 dni.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy :
   - siłami własnymi 
   - przy  udziale  podwykonawców*  
  w całości / części**

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy pzp,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów 
    określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp 
3) aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
    rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
   1 pkt 2 ustawy pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
   terminu składania oferty 
3a)  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
       ustawy pzp 
4) wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 
    temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
    wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
    informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie 
    wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
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    posiadają wymagane uprawnienia w branży turystycznej, jeżeli ustawy nakładają 
    obowiązek posiadania takich uprawnień 
5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
    wykonywanych usług w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży dla   
    najmniej 40 osobowej grupy na minimum 7 dni do miejscowości nadmorskiej 
5a) dokumentu potwierdzającego, że  usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
     należycie – opinie, referencje
6) opłacona  polisa, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, 
    że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
    prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
7) pozostałe dokumenty 

a) koncesja organizatora turystyki – zaświadczenie o wpisie do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 2 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej, 

b)   oświadczenie o standardzie obiektu 
c) program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej, 
d) aktualna opinia SANEPID-u, zaświadczenie o stanie czystości środowiska 
e) oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne, opatrzone datą sporządzenia oferty, 
f) oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opatrzone datą 

sporządzania oferty, 
g) zobowiązanie, w formie oświadczenia, do organizacji dodatkowych atrakcji 

kulturalno-oświatowych w ramach oferty, 
h) łączna cena skierowania na jedno dziecko z wyodrębnieniem : 

 kosztów transportu
 stawki żywieniowej na 1 dzień/ma osobę 

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

       (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 
            do reprezentowania wykonawcy)

……………………………………………………
           ( data)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt umowy 

UMOWA NR ……………..

zawarta w dniu ……………. r. w Żorach pomiędzy:

Szkołą Podstawową nr 15
44-240 ŻORY
Ul. Bankowa 1 

w imieniu którego działa:

Dyrektora szkoły – ………………………………………………..………………..

zwana dalej Zamawiającym , a 

………………………………………………………………………………….…………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………….

zwanego dalej Wykonawcą.
§ 1

Zamawiający zleca Wykonawcy zorganizowanie “Zielonej Szkoły” dla uczniów III klasy Szkoły
Podstawowej nr 15 w Żorach wraz z transportem autokarowym od dnia 14.05.2014r. do dnia
28.05.2014r. w …………….……………………

§ 2
Strony ustalają, że koszt przypadający na jednego uczestnika 
Wyniesie: ……………. (słownie: ………………..)
Ogółem w “Zielonej Szkole” uczestniczyć będzie ok. ……… uczniów.
Ogólny koszt: ………………. (słownie: ………………….)
Należność  z  tytułu  organizowania  “Zielonej  Szkoły”  zostaną  przekazane  na  konto  Wykonawcy  w
Banku:  ………………………..
Nr konta ……………………………….……………….
W następujący sposób: 
I rata w wysokości:   ……… w terminie do …………….. 
II rata w wysokości:  ……… w terminie do …………….. 
III rata w wysokości…………w terminie do………………
III rata – końcowa wpłata dokonana przez rodziców w terminie do ……………. lub  w przypadku 
otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach w terminie 14 dni od daty zakończenia usługi i 
wystawieniu faktury VAT przez Wykonawcę. 

§ 3

W ramach ustalonego kosztu skierowania Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 



c) Minimalne wymagania w stosunku do budynku zakwaterowania: 
- ośrodku  położony ok. 50 metrów od morza, 
- obiekt do 250 miejsc noclegowych, 
- zakwaterowanie  całej  grupy  w  jednym  budynku  –  94  osób,  stołówka  w  miejscu

zakwaterowania zdolna pomieścić całą grupę, 
- baza rekreacyjno – sportową dostępną dla uczestników zielonej szkoły: boiska, plac

zabaw,  miejsce  na  ognisko,  świetlica,  sale  lekcyjne,  sala  telewizyjna,  sala
dyskotekowa, czynny basen kryty, sprzęt sportowy.  

- zakwaterowanie uczniów w pokojach max. 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę bez ograniczeń, 

- zakwaterowanie opiekunów w pokojach max. 2-osobowych, 
- obiekt z możliwością dogrzania w chłodne dni,
- zakwaterowanie w budynku niskokondygnacyjnym max. 3 kondygnacje,
- teren ośrodka ogrodzony. 
- Bezpłatny pobyt 5 opiekunów i 1 kierownika 

d) Warunki i organizacja pobytu: 
- zapewnienie 3 posiłków dziennie + podwieczorek  + suchy prowiant  na wycieczki  

i  drogę  powrotną,  przygotowanych  zgodnie  z  zasadami  żywienia  dzieci  w  wieku
uczestników  (10-11  lat),   udostępnienie  dzieciom  przez  całą  dobę  napojów  typu
herbata lub kompot, 

- całodobowa obsługa medyczna – pielęgniarka stale (24h/dobę) na terenie ośrodka,
lekarz  na  wezwanie,  leki  pierwszego  kontaktu,  w  razie  konieczności  transport  do
szpitala, 

- opieka  rezydenta  z  ramienia  biura  na  cały  czas  pobytu,  pomoc  przy  załadunku
i rozładunku bagaży, 

- 3  wycieczki  autokarowe,  min.  1  wycieczka  piesza,  (bilety  wstępu,  transport,
przewodnik podczas wycieczek w cenie skierowania), organizowanie ognisk, zawodów
sportowych, dyskotek, zapewnienie materiałów papierniczych, piśmiennych dla celów
dydaktycznych i zabawowych, 

- opracowany  i  realizowany  program  z  zakresu  edukacji  ekologicznej  i  profilaktyki
zdrowotnej realizowany w czasie pobytu, 

- zapewnienie bezpłatnego korzystanie z bazy rekreacyjno-sportowej, 
- bezpłatny pobyt opiekunów
- ubezpieczenie uczestników na czas pobytu

e) Wymagania odnośnie transportu: 
- autokar  o  podwyższonym  standardzie,  sprawny  technicznie,  oznakowany  według

odrębnych przepisów, 
- transport tylko w ciągu dnia, 
- zapewnienie każdemu z uczestnikowi osobnego miejsca siedzącego, 
- każdy autokar obsługiwany przez dwóch kierowców, 
- zapewnienie  bezpłatnego  autokarowego  transportu  zastępczego  (o  takim  samym

standardzie) w przypadku  awarii, nie dającej się usunąć na miejscu w ciągu 2 godzin,
- ubezpieczenie grupy na czas transportu

f) Inne wymagania 
- dostarczenie dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania, 
- wystawienie faktur dla rodziców za pobyt dziecka. 

§ 4

W  przypadkach  szczególnych  (np.  choroba,  sytuacje  losowe)  potwierdzonych  przez  odpowiednie
instytucje,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zwrotu  kosztu  skierowania  w  całości  za  nieobecnego
uczestnika.

§ 5
Wykonawca  nie  może  powierzyć  zorganizowania  “Zielonej  szkoły”  osobom  trzecim  bez  zgody
Zamawiającego.
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§ 6
Umowa  została  zawarta  zgodnie  z  przepisami  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  
z 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) art. 94. 

§ 7
Strony  zastrzegają  sobie  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadkach  określonych  
w Kodeksie Cywilnym.

§ 8
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Ewentualne  spory  wynikające  z  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo  dla
Zamawiającego.

§ 11
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiającego.

....................................................                                         ..................................................
ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA
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Wzory załączników do oferty

Załącznik Nr 1

Nazwa i adres wykonawcy:

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

O Ś W I A D C Z E N I E

 
  Oświadczam, że spełniam warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

     2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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.................................,dnia................             

                                                  ....................................................................        
                                                (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

                                                                                do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 2 

Nazwa i adres wykonawcy:
........................................................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I E
   
   Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków o których mowa   w art.
24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, który
brzmi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub

wykonując  je nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona   orzeczeniem
sądu, które uprawomocniła się w  okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie  zamówienia  publicznego  albo  odstąpił  od  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego,  z  powodu  okoliczności,  za  które  wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,  jeżeli  rozwiązanie  albo  wypowiedzenie  umowy
albo odstąpienie  od  niej  nastąpiło  w  okresie  3  lat  przez  wszczęciem
postępowania, a wartość  niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5
% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość
ogłoszono,  z  wyjątkiem wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli
układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w
związku  z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko
prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione  w celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału
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w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione  w celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału
w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,
przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia  korzyści  majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie
albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub przestępstwa
skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także
za przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie
albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub przestępstwa
skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny
zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców  będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9  lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012  r.  o  skutkach  powierzenia  wykonywania  pracy  cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
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lub  art.  10  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzenia
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  –  przez  okres  1  roku  od  dnia
uprawomocnienia się wyroku.

.................................,dnia................                             
                                                              .......................................................

                                                                      (pieczątka i  odpis osoby uprawnionej 
                do reprezentowania wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 



Załącznik nr 3a

Nazwa i adres wykonawcy:

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

O Ś W I A D C Z E N I E
          
        (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

Niniejszym oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień
publicznych*

.................................,dnia................   

                                                       .....................................................        
                                                                              (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

                         do reprezentowania wykonawcy)

*art.  24  ust.  1  pkt  2  o  brzmieniu:  „z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców,  którzy  po ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”.
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Załącznik nr   4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ……………

Nazwa i adres wykonawcy:

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

W Y K A Z

osób,  które  będą,  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  wraz  z
informacjami   na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i
wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania  zamówienia,  a także  zakresu
wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o podstawie
do dysponowania tymi osobami. 

Imię i nazwisko

Posiadane
kwalifikacje,

wykształcenie 
i doświadczenie
Nr uprawnień

lub zaświadczenia,
organ wydający,

data wydania

Zakres
wykonywanych

przez nich
czynności

Podstawa do
dysponowania tymi

osobami

Oświadczamy, iż  wymienione  osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 .................................,dnia................      
 
                                                         .................................................................

           (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 
              do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr   5

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ……………

Nazwa i adres wykonawcy:

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

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE
                                                              / WYKAZ USŁUG/

Zamawiający
/odbiorca/

Przedmiot  zamówienia Wartość
zamówienia
                     

      
     Data
  Wykonania

1 2 3 4

Należy załączyć referencje

                       

                                                        

.................................,dnia................           
                                                                                           
                                                               .......................................................

                                                            (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 
              do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 7b  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ……………

Nazwa i adres wykonawcy:

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

WYKAZ
 Budynków będących  w dyspozycji wykonawcy oraz informacje o ośrodku
 Nazwa ośrodka, domu wczasowego, hotelu 

……………............................................................................………………………

Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym w proponowanych obiektach 
„zielonej szkoły”

Maksymalna liczba miejsc noclegowych: 
Liczba pokoi Liczba  osób  

w pokoju

Rodzaj  obiektu  sportowego,  kulturalnego,
rekreacyjnego, stołówki

         Jest*      Brak*

Stołówka
Miejsce do organizacji grilla i ogniska 
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do piłki koszykowej
Boisko do piłki nożnej
Świetlica i sprzęt audiowizualny
Basen kryty 
Możliwość dogrzania w chłodniejsze dni

.................................,dnia................           
                                                                    … ..............................................

                                                              (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 
               do reprezentowania wykonawcy)

* właściwe oznaczyć znakiem X                                                                   
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