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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.nowysacz.pl/jednostki_miasta

Nowy Sącz: Organizacja wycieczki do Krakowa dla grupy uczestników
zajęć Klubu Kotłownia
Numer ogłoszenia: 170361 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu , ul. H. Kołłątaja 13, 33-300 Nowy Sącz,
woj. małopolskie, tel. 18 441 0 111.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zss.nowysacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wycieczki do Krakowa dla grupy
uczestników zajęć Klubu Kotłownia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa
organizacji 1-dniowej imprezy edukacyjno-kulturalnej polegającej na zorganizowaniu wyjazdu do Krakowa dla 43 48 osobowej grupy uczestników zajęć Klubu Kotłownia (dzieci i młodzież) oraz kadry w ramach realizowanego
zadania publicznego. 2. Usługa obejmuje transport, ubezpieczenie, pobyt, wyżywienie, bilety wstępu w ramach
zaplanowanych atrakcji oraz kierownika (pilota) wyjazdu i przewodnika w zwiedzanych miejscach, koszt taksy
klimatycznej. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Trasa: Nowy Sącz - Kraków - Nowy Sącz. Miejsce
pobytu: Miasto Kraków.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.35.00.00-4, 63.51.00.00-7, 63.51.10.00-4, 92.00.00.00-1,
55.30.00.00-3, 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 1.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. 2) Ocena spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. 2) Ocena spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie posiadania potencjału technicznego - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. 2) Ocena spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób.
2) Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczegółowy sposób. 2) Ocena spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
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, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2)
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.nowysacz.pl/jednostki_miasta
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Świetlic
Środowiskowych z siedzibą: ul. Hugo Kołłątaja 13, 33-300 Nowy Sącz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2012
godzina 12:45, miejsce: Zespół Świetlic Środowiskowych z siedzibą: ul. Hugo Kołłątaja 13, 33-300 Nowy Sącz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie dotyczy zadania publicznego w ramach Programu Świetlica-Dzieci-Praca na rzecz
wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Zadanie jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2012-08-06 22:25

