
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 

Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

20-02-2020 

Termin składania ofert 

28-02-2020 

Numer ogłoszenia 

1234039 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem) w zamkniętej kopercie z opisem 

„Organizacja wycieczek zawodoznawczych dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim” na adres: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin 

Termin złożenia oferty: do dnia 28.02.2020 r. do godz. 13.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim w gabinecie 

dyrektora, adres: Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin dnia 28.02.2020 r. o godz. 13.15. 

Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Małgorzata Gierczak 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

tel. (071) 39 23586 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja sześciu wycieczek zawodoznawczych dla uczniów Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-

0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” w ramach Osi 

Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – 

konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Celem zamówienia jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie instrumentów 

wsparcia uczniów CKZiU w Ludowie Polskim, jakimi są wycieczki zawodoznawcze. 

Terminy wycieczek:  

1. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Rolnicze Agrotech Kielce – 13 marzec 2020 r. 

2. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Gołębiewski, Karpacz – czerwiec 2020 r. 

3. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu SPA dr Irena Eris w Polanicy Zdroju – wrzesień 2020 r. 

4. Wycieczka 2 -dniowa do Łodzi – Muzeum Kinematografii i Szkoły Filmowej, Centralne Muzeum 

Włókiennictwa – październik 2020 r.  

5. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Polagra – Gastro – wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od 

terminu wejść dla grup zorganizowanych). 

6. Wycieczka zawodoznawcza na Międzynarodowe Targi Poznańskie – wystawa 4Print Week 

– wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od terminu wejść dla grup zorganizowanych). 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 
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Celem zamówienia jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie instrumentów 

wsparcia uczniów CKZiU w Ludowie Polskim, jakimi są wycieczki zawodoznawcze. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja sześciu wycieczek zawodoznawczych dla uczniów Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-

0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”  

Terminy i miejsca docelowe wycieczek:  

1. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Rolnicze Agrotech Kielce – 13 marzec 2020 r. 

2. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Gołębiewski, Karpacz – czerwiec 2020 r. 

3. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu SPA dr Irena Eris w Polanicy Zdroju – wrzesień 2020 r. 

4. Wycieczka 2 -dniowa do Łodzi – Muzeum Kinematografii i Szkoły Filmowej, Centralne Muzeum 

Włókiennictwa – październik 2020 r.  

5. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Polagra – Gastro – wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od 

terminu wejść dla grup zorganizowanych). 

6. Wycieczka zawodoznawcza na Międzynarodowe Targi Poznańskie – wystawa 4Print Week 

– wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od terminu wejść dla grup zorganizowanych). 

Kod CPV: 63511000-4 

Nazwa kodu CPV 

Organizacja wycieczek 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Terminy wycieczek: 

1.Wycieczka zawodoznawcza na Targi Rolnicze Agrotech Kielce – 13 marzec 2020 r. 

2. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Gołębiewski, Karpacz – czerwiec 2020 r. 

3. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu SPA dr Irena Eris w Polanicy Zdroju – wrzesień 2020 r. 

4. Wycieczka 2 -dniowa do Łodzi – Muzeum Kinematografii i Szkoły Filmowej, Centralne Muzeum 

Włókiennictwa – październik 2020 r.  

5. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Polagra – Gastro – wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od 

terminu wejść dla grup zorganizowanych). 

6. Wycieczka zawodoznawcza na Międzynarodowe Targi Poznańskie – wystawa 4Print Week 

– wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od terminu wejść dla grup zorganizowanych). 

Załączniki 

 Załaczniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej  

 Zapytanie ofertowe - wycieczki Ludów Polski  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadanie specjalnych 

uprawnień.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – 

niespełnienia. 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia posiadał określoną 

wiedzę i doświadczenie.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – 

niespełnienia. 

Potencjał techniczny 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1443181
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1443180
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Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia posiadał określoną 

wiedzę i doświadczenie.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – 

niespełnienia. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia posiadał określoną 

wiedzę i doświadczenie.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – 

niespełnienia. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia posiadał określoną 

wiedzę i doświadczenie.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – 

niespełnienia. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, w 

szczególności: wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego. 

2) Zmiana unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. 

3) Zmiana terminu realizacji umowy na skutek zaistnienia uzasadnionych przesłanek. 

4) W przypadku zmian formalno – organizacyjnych. 

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy, nie przyznają 

wykonawcom jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza 

ofertowego –zał. nr 1, oryginał, 

2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 2, oryginał, 

3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. nr 3, oryginał. 

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji 

danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć stosowny 

dokument. 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Nazwa kryterium: Cena (100%) 

Waga kryterium: 100 pkt 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (C). 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

                 C min 

C = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 

                     Co 
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gdzie:  

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

Co – cena brutto oferty ocenianej 

C – liczba punktów oferty ocenianej w kryterium najniższa cena 

Wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe 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 udziałów lub co najmniej 10% 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. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania 

ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, 

którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

POWIAT STRZELIŃSKI 

Adres 

Kamienna 10 

57-100 Strzelin 

dolnośląskie , strzeliński 

Numer telefonu 

713923016 

Fax 

713923015 

NIP 

9141486966 

Tytuł projektu 

Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II. 

Numer projektu 

RPDS.10.04.01-02-0021/18-00 

 


