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Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Nazwa zamawiającego
POWIAT NOWOTARSKI

Numer ogłoszenia
1040529

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu w imieniu Zespołu 
Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 
Krościenko nad Dunajcem, zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać:
1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego - adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ - 
sekretariat, pokój nr 44
2. Na adres e-mail: przetarg@soswnr1.nowotarski.pl
4. W przypadku składania ofert w formie pisemnej , zapakowane w kopertę dokumenty 
należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na: Usługi - Organizację obsługi logistycznej stażu zawodowego dla jednej 
6-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na staż przez Komisję Rekrutacyjną 
powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. 
Jagiellońska 4 w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w 
branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim.”

5. W przypadku składania ofert w formie opisanej w pkt 2 należy przesłać skan 
dokumentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
przetarg@soswnr1.nowotarski.pl

do dnia 30-06-2017

Edytuj



Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dyrektor SOSW Nr 1 w Nowym Targu oraz pracownik ds. zamówień publicznych - Ewa 
Rusnaczyk.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia
18 266-24-08 lub 18 266-24-09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi - organizacja obsługi logistycznej stażu 
zawodowego dla jednej 6-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na staż przez 
Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w 
Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4 w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-
0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-
gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinasowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś 
Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Krościenko nad 
Dunajcem - Kołobrzeg - Kołobrzeg - Krościenko nad Dunajcem 

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest organizacja obsługi logistycznej stażu zawodowego dla jednej 
6-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na staż przez Komisję Rekrutacyjną 
powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. 
Jagiellońska 4, realizowanego w Kołobrzegu, w szczególności zapewnienie transportu 
(wraz z opiekunem podczas transportu), wyżywienia oraz noclegu zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi - organizacja obsługi logistycznej stażu 
zawodowego dla jednej 6-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na staż przez 



Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w 
Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4 w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-
0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-
gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinasowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś 
Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do 
zapytania ofertowego oraz niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV
63500000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia
55100000-1 – Usługi hotelarskie,
55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe,
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca 
noclegowe,
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z 
kierowcą.

Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 30.07.2017 r. do 25.08.2017 r.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.



Potencjał techniczny
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: zmiana 
ilości osób biorących udział w stażu z uwagi na rezygnację ucznia/ów z udziału w stażu 
oraz innych okoliczności (wystąpienie siły wyższej, zdarzeń losowych), których 
Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a 
które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu. 
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz do niniejszego 
ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca winien złożyć:
- formularz oferty,
- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą musi być 
złożone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących 
kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60% 60% = 60,00 pkt)
2. Odległość miejsca noclegowego od miejsca realizacji stażu 20% (20% = 20,00 pkt)
3. Pojazd wyposażony w sprawnie działającą klimatyzację 20% (20% = 20,00 pkt)
* Wg zasady 1% = 1 pkt
**Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym 
kryterium.

2. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów. 

Ad. 1 - Kryterium „Ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

* Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.



Ad. 2 – Kryterium „odległości miejsca noclegowego od miejsca realizacji stażu” 
oceniane będzie przez Zamawiającego wg poniższego zestawienia: 

LP Odległość miejsca noclegowego od miejsca realizacji stażu Ilość punktów
1. Odległość od 0-1 km 20 pkt
2. Odległość powyżej 1 km do 4 km 15 pkt
3. Odległość powyżej 4 km do 8 km 10 pkt
4. Odległość powyżej 8 km do 20 km 5 pkt
5. Odległość powyżej 20 km 0 pkt
* Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w 
formularzu ofertowym.
** Wykonawca, który nie wskaże w ofercie odległości miejsca noclegowego od miejsca 
realizacji stażu otrzyma 0 (zero) punktów w przedmiotowym kryterium, gdyż oferta taka 
zostanie uznana za ofertę w której odległość miejsca noclegowego od miejsca 
realizacji stażu przekracza 20 km.
*** Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium odległość miejsca 
noclegowego od miejsca realizacji stażu to 20.

Ad. 3 – Kryterium „Pojazd wyposażony w sprawnie działającą klimatyzację” rozumiane 
jako suma punktów za:
Pojazd, który będzie wykorzystany na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia 
wyposażony jest w sprawnie działającą klimatyzację.

* Wyposażenie pojazdu w sprawnie działającą klimatyzację Wykonawca potwierdzi w 
formularzu oferty.
** W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie wyposażenia pojazdu w sprawnie 
działającą klimatyzację, oferta taka zostanie uznana za ofertę z brakiem klimatyzacji w 
pojeździe i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za przedmiotowe 
kryterium.
*** Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium to 20.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. 
kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
POWIAT NOWOTARSKI

Adres
Bolesława Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ
małopolskie , nowotarski

Numer telefonu
182661320



Fax
18 266 13 44

NIP
7352175044

Tytuł projektu
Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w 
powiecie nowotarskim

Numer projektu
RPMP.10.02.02-12-0262/16-00

Liczba wyświetleń: 6

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
tel.: 22 273 70 00
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@mr.gov.pl
tel.: 22 693 54 27
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