30 września 2011 r.

Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”
(dalej: Projekt)
1. Zamawiający.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Tel.: 0 22 489 64 90
Fax: 0 22 489 64 91
2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany
przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się
także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego
zapytania, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku – obozu letniego dla młodzieży
szkolnej w wieku ok. 15-19 lat – uczestników projektu Informatyka+ - ponadregionalny program
rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) w sierpniu 2012 r. – kod CPV – 55240000-4 – usługi w zakresie ośrodków
i domów wypoczynkowych, 63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne.
3.2.

Szczegółowy zakres zamówienia:

L.p.

Nazwa części zamówienia

Liczba uczestników

Miejsce wypoczynku

1.

Atrakcyjna turystycznie
miejscowość położona na
200 uczniów
terenie
Mazur,
(+ 10 osób kadry zlokalizowana na terenie
Letni obóz szkoleniowy dla uczestników
wychowawczej,
5 północno-wschodniej lub
projektu Informatyka+ (uczniów szkół
dydaktyków, 1 osoba – w
centralnej
części
ponadgimnazjalnych w wieku ok. 15-19 lat)
reprezentująca
Polski.
organizatora-WWSI)
Młodzież
będzie
transportowana
z miejscowości:
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Warszawa,
Garwolin,
Lublin, Elbląg, Łódź,
Białystok.
Lokalizacja
wypoczynku
powinna
być zatem optymalna
ze względu na koszt
transportu autokarami.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Kadra dydaktyczna:
Obóz będzie miał charakter szkoleniowo-wypoczynkowy (zajęcia dydaktyczne o profilu
informatycznym). Zamawiający zapewnia program dydaktyczny z zakresu informatyki oraz kadrę
dydaktyków (są to wykładowcy akademiccy i nie wliczają się do grona kadry opiekunów
posiadających uprawnienia). Każdy z uczniów zrealizuje ok. 40 godzin dydaktycznych w trakcie
wypoczynku.
Kadra wychowawców:
Zamawiający zapewnia kadrę wychowawców w liczbie 9 osób oraz kierownika obozu (osoby
te posiadają wymagane uprawnienia, są na stałe zatrudnione w Projekcie). Kierownik wypoczynku
oraz kadra ubezpieczają się we własnym zakresie.
Wykonawca zapewnia w ramach usługi uzupełniającą kadrę opiekunów w liczbie osób
gwarantującej zapewnienie właściwej/zgodnej z obowiązującymi przepisami opieki dla turnusu
młodzieży w wieku 15-19 lat liczącego 200 osób.
Rekrutacja i transport:
Rekrutację uczestników przeprowadzi Zamawiający – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
Ubezpieczenie uczestników będzie leżało po stronie Zamawiającego.
Transport uczestników wypoczynku na miejsce wypoczynku oraz transport powrotny zapewnia
Zamawiający.
Termin realizacji zamówienia:
Turnus 10 dniowy (9 noclegów) w terminie: pierwsza połowa sierpnia 2012 r.
Zakwaterowanie dla uczestników:
W ośrodkach wypoczynkowych/kolonijnych. Przez ośrodek rozumie się obiekt (lub zespół obiektów)
noclegowych/hotelarskich z wyłączeniem drewnianych domków turystycznych.
Ośrodek powinien spełniać następujące warunki:
-

-

dla uczniów: pokoje 2, 3 lub 4 osobowe z łazienkami lub pokoje typu studio z łazienkami
(wyklucza się piętrowe łóżka),
dla kadry dydaktyczno-wychowawczej: pokoje 1, 2 osobowe z łazienkami,
jadalnia usytuowana na terenie ośrodka,
na terenie ośrodka powinny znajdować się 2 sale o powierzchni ok. 45 – 50 m2 wyposażone
w stoły i krzesła umożliwiające zainstalowanie w każdej z nich nie mniej niż 25 stanowisk
komputerowych do wykorzystania jako sale szkoleniowe przez cały okres trwania obozu
(sprzęt komputerowy dostarczy Zamawiający) – sale udostępnione na wyłączność w trakcie
trwania wypoczynku,
na terenie ośrodka powinien być dostępny Internet o przepustowości umożliwiającej
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Internetu w obydwu salach. Przybliżone parametry:
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ŁĄCZE INTERNETOWE:
10 Mb, min. 6 Mb,
Router + Switch / AccessPoint z serwerem DHCP zdolnym przydzielić 60 adresów.

•
•

BEZPIECZNIKI I ZASILANIE:
25 komputerów – 35 A
3 bezpieczniki po 15 A na salę

•
•

-

-

na terenie ośrodka powinna znajdować się świetlica umożliwiająca wspólne spotkania
dużych grup uczestników wypoczynku (50 – 80 osób) w celu wykorzystania jej do realizacji
wykładów, sala powinna być wyposażona w krzesła lub inne urządzenia (np. materace), które
pozwolą wygodnie siedzieć słuchaczom wykładów, w pomieszczeniu powinno być
przyłączenie do prądu aby umożliwić w trakcie wykładów korzystanie z rzutnika oraz laptopa
wykładowcy - sala udostępniona na wyłączność w trakcie trwania wypoczynku,
miejsca do prowadzenia zajęć na powietrzu (miejsce na organizację ognisk, boiska do gry,
itp. dostępne całodziennie).

Ponadto obiekt powinien spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej,
warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie
przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochrony środowiska.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w zaoferowanym
obiekcie przed rozstrzygnięciem postępowania w celu oceny zgodności oferty Wykonawcy
z powyższymi warunkami. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego
z opisem przedmiotu zamówienia oferta przedmiotowego Wykonawcy zostanie odrzucona
z postępowania.
Wyżywienie:
Trzy posiłki dziennie:
- śniadanie, kolacja - w formie bufetu szwedzkiego
- obiad - w formie talerzowej/porcje,
- napoje do posiłków takie jak herbata, woda, kompot – bez ograniczeń.
Pobyt rozpocznie się w dniu przyjazdu - kolacją, natomiast zakończy się w dniu wyjazdu –
śniadaniem.
Wykonawca zapewni suchy prowiant w postaci kanapek, wody lub soku, owoców na drogę
powrotną.
Opieka medyczna:
W ramach usługi Wykonawca powinien zapewniać opiekę medyczną dla uczestników wypoczynku
w formie zawartej umowy z gabinetem podstawowej opieki medycznej lub posiadania gabinetu
lekarskiego lub pielęgniarskiego na terenie obiektu. Oświadczenie w tym zakresie stanowi załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.
Ratownik:
W przypadku jeśli na terenie ośrodka lub w okolicy znajduje się kąpielisko strzeżone Wykonawca
zobowiązuje się do zapewnienia dla grupy w ustalonych godzinach opieki ratownika w ramach
świadczenia usługi.
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Świadczenia dodatkowe:
Wykonawca w ramach usługi zapewni ponadto:
- 1 całodniową wycieczkę autokarową o charakterze krajoznawczym (dla wszystkich
uczestników obozu – realizowana w grupach w różnych dniach pobytu)
W ramach organizacji wycieczki zostanie zapewniony transport autokarowy, przewodnikopiekun, suchy prowiant lub posiłek w miejscu docelowym zwiedzania, kiedy grupa
przebywa poza ośrodkiem, ew. bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
- Wspólne ognisko z poczęstunkiem (tradycyjne kiełbaski do pieczenia, pieczywo, dodatki) na terenie ośrodka lub w innym miejscu, w którym jest dozwolone korzystanie z otwartego
ognia.
- 1 wieczór rozrywki (może być realizowany w podziale na mniejsze grupy w różnych dniach
pobytu) – np. karaoke, wieczór taneczny, itp.
W ramach organizacji wieczoru zostanie zapewniony animator zajęć, odpowiedni sprzęt
nagłaśniający lub inny związany z tematem zajęć.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta Wykonawcy,
która będzie dotyczyła tylko jednej z części zamówienia zostanie odrzucona.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć kilka ofert
dotyczących różnych lokalizacji organizacji wypoczynku.
4. Warunki wymagane od Wykonawców.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.
są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
Wykonawcy będący organizatorami turystyki i pośrednikami turystycznymi, potwierdzają
uprawnienia wpisem w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.).
2.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, przy czym warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonał co najmniej dwie usługi związane z organizacją wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, z których każda dotyczyła grupy minimum 150 osób oraz oświadczy,
że obiekt proponowany jako miejsce organizacji wypoczynku spełnia wymogi dotyczące
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz
ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i ochrony środowiska.
3.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
4.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
5. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.
5.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest
Pani Wioletta Kwaśniewska, adres internetowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl. Informacja zostanie
udzielona w ciągu 2 dni, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż
4 dni przed terminem otwarcia ofert lub pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego
wpływu na treść oferty.
5.2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie
internetowej Zamawiającego.
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6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
6.1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru
oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania do dnia 14. 10. 2011 r. do godz.
15.00.
6.2. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia
z postępowania:
a)
oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 4 niniejszego zapytania (załącznik nr 2),
b)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)
dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych z późn. zm.,
d)
dokumenty poświadczające wykonanie co najmniej dwóch usług zrealizowanych
w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, związanych z organizacją
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z których każda dotyczyła grupy minimum 150 osób (listy
referencyjne lub inne dokumenty poświadczające prawidłowe wykonanie usługi),
e)
oświadczenie o zapewnieniu opieki medycznej uczestnikom wypoczynku (załącznik
nr 3),
f) opis bazy rekreacyjno-sportowej ośrodka (załącznik nr 4),
g)
proponowany program wycieczki autokarowej oraz wieczoru rozrywki,
h)
kopię protokołu z ostatniej okresowej kontroli obiektu przeprowadzonej przez straż
pożarną lub opinię straży pożarnej dotyczącą spełniania przez obiekt wymogów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
i) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli Wykonawca posługuje
się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.
6.3. Dokumenty składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
6.4. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia
wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których
oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
6.5. Oferty należy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić
napis „Oferta na organizację wypoczynku – obozu letniego dla młodzieży szkolnej w wieku ok.
15-19 lat– uczestników projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania
kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) w sierpniu 2012 r.”
6.6. Oferty należy składać w biurze projektu (pok. 220), ul. Lewartowskiego 17, 00-169
Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.
7. Kryteria oceny ofert:
Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym stawkę jednostkową brutto za osobodzień
uczestnika. Przez ogólną cenę oferty rozumie się koszt pobytu jednego uczestnika (koszt osobodnia
brutto) pomnożony przez liczbę uczestników i ilość dni pobytu zgodnie ze specyfikacją zamówienia.
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Cena powinna uwzględniać:
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz kadry zatrudnianej przez Zamawiającego
zgodnie z warunkami przedstawionymi w specyfikacji zamówienia,
- opiekę uzupełniającej kadry wychowawców,
- udostępnienie świetlicy, dwóch sal przeznaczonych na szkolenia komputerowe zgodnych
ze specyfikacją zamówienia oraz miejsc wypoczynku na świeżym powietrzu: boisk, itp.,
- koszty związane z utrzymaniem w należytej czystości pomieszczeń, w których będą
przebywać uczestnicy wypoczynku,
- koszty związane z zapewnieniem opieki medycznej w zakresie podanym w oświadczeniu
(zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 3),
- opiekę ratownika w przypadku, gdy w ośrodku lub w okolicy znajduje się kąpielisko.
Dodatkowo Wykonawca wycenia świadczenia dodatkowe: organizację wycieczki autokarowej,
ogniska oraz wieczoru rozrywki.
Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena brutto
za całość zamówienia - waga 100%.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, nie
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
9. Przesłanki odrzucenia ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) podczas wizji lokalnej zostanie stwierdzone, że stan faktyczny ośrodka rażąco odbiega
od warunków zamówienia przedstawionych w specyfikacji,
c) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
d) zostanie złożona po terminie składania ofert,
e) będzie zawierać rażąco niską cenę,
f) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze
najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie
o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
11. Istotne postanowienia umowy:
11.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania płatności zaliczkowej na poczet realizacji
usługi w wysokości ustalonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
11.2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd do dokumentów bezpośrednio związanych
z realizacją usług objętych niniejszą umową.
11.3. Zamawiający zastrzeże sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia
(liczby uczestników) o 10 osób. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie podstawą do
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dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę. Wykonawca zgodzi się na zwiększenie
zakresu zamówienia na warunkach cenowych przedstawionych w jego ofercie.
11.4. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy
podany w fakturze, w terminie 15 dni licząc od daty otrzymania faktury.
11.5. Wykonawca będzie mógł zatrudniać podwykonawców, przy czym będzie ponosić pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby
to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania wykonawcy.
11.6. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

................................., dnia ............................
...........................................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Przedkładany przez Wykonawcę Zamawiającemu - Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku – obozu letniego dla młodzieży szkolnej
w wieku ok. 15-19 lat – uczestników projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania
kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
(ICT) w sierpniu 2012 r. składamy niniejszym ofertę jak poniżej:
Oferta dotyczy lokalizacji (należy podać nazwę oraz adres obiektu): ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

L.p.

Nazwa części zamówienia

Liczba
uczestników

Liczba
osobodni

1.

Letni obóz szkoleniowy dla
uczestników
projektu
Informatyka+
:
pobyt
uczestników
zgodnie
ze specyfikacją zamówienia

216

9

L.p.

Nazwa części zamówienia

Liczba uczestników

2.

Organizacja
świadczeń
dodatkowych:
wycieczka
autokarowa, ognisko, wieczór
rozrywki

216

Cena osobodnia
(brutto) w zł

Cena całkowita
(brutto) w zł

Cena organizacji
świadczeń dla
jednego
uczestnika
(brutto) w zł

Cena całkowita
(brutto) w zł

Łącznie (należy
zsumować cenę
całkowitą za 1 i 2
część zamówienia:

1. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania
zawarte w jego treści.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszego formularza są dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 zapytania ofertowego.

...................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)*
*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym
upoważnieniu.
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

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

………..........................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na organizację wypoczynku – obozu
letniego dla młodzieży szkolnej w wieku ok. 15-19 lat– uczestników projektu Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sierpniu 2012 r. w imieniu reprezentowanego przeze
mnie Wykonawcy oświadczam, że:
1.
2.
3.

4.
5.

Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi.
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do realizacji zamówienia.
Dysponuje obiektem noclegowo/hotelarskim spełniającym kryteria określone w specyfikacji
zamówienia, który spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej,
warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie
przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochrony środowiska.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
Nie podlega wykluczeniu z postępowania.

……………………………………………………
Miejsce i data

…………………………………………………
Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym
upoważnieniu.
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Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

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

………..........................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Oświadczenie o zapewnieniu opieki medycznej uczestnikom wypoczynku
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na organizację wypoczynku – obozu
letniego dla młodzieży szkolnej w wieku ok. 15-19 lat – uczestników projektu Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sierpniu 2012 r. w imieniu reprezentowanego przeze
mnie Wykonawcy oświadczam, że zobowiązuje się do zagwarantowania opieki medycznej dla uczestników
wypoczynku w formie:
-

Zawarcia umowy w tym zakresie z gabinetem podstawowej opieki zdrowotnej**
Zapewnienia dostępu do gabinetu lekarskiego na terenie obiektu wypoczynkowego**
Zapewnienia dostępu do gabinetu pielęgniarskiego na terenie obiektu wypoczynkowego**

……………………………………………………

…………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu.
**) Niepotrzebne skreślić
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego

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

………..........................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Opis bazy rekreacyjno-sportowej ośrodka
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na organizację wypoczynku – obozu
letniego dla młodzieży szkolnej w wieku ok. 15-19 lat – uczestników projektu Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sierpniu 2012 r. w imieniu reprezentowanego przeze
mnie Wykonawcy informuję, że obiekt, który jest przedmiotem niniejszej oferty dysponuje i może
udostępnić do dyspozycji uczestników wypoczynku następującą bazę rekreacyjno-sportową:

L.P.

Rodzaj

1.

Basen kryty

2.

Basen odkryty

3.

Kąpielisko strzeżone

4.

Wypożyczalnia rowerów

5.

Wypożyczalnia sprzętu pływającego
(kajaki, rowery wodne, inne)

6.

Stoły do ping ponga

…

Inne
(należy uzupełnić o inne elementy
infrastruktury posiadane przez ośrodek)

Dostępność (tak/nie)**

Dodatkowa opłata (tak/nie)**

7.
8.
9.

……………………………………………………

…………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu.
**) Umieścić właściwy wpis w rubryce
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

