
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

02-10-2019 

Termin składania ofert 

10-10-2019 

Numer ogłoszenia 

1209476 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 

Gołdap, sekretariat – I piętro, w terminie do 10.10.2019 r. godz. 10.00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego: 

 

 

a) oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

b) ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

c) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap,  

„Wizyta studyjna”, Nie otwierać przed 10.10.2019 r. godz. 10.15 

d) oferty złożone po terminie zostaną nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Jolnata Sztabińska 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

tel. +48 87 615 04 81 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 



1. Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w 

Przedsiębiorstwie Społecznym – Garncarska Wioska Sp. z o.o., Kamionka 5, 13-100 Nidzica 

dla 25 osób, która obejmuje: zapewnienie 3 opiekunów, wynajem sali szkoleniowej, usługę 

cateringową, usługę noclegową i usługę przewozu osób wraz z ubezpieczeniem, spotkania 

prowadzone przez moderatora dla grupy 25 osób.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: nidzicki  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem projektu jest podniesienie stopnia wyłączenia 25 osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji gm. Gołdap poprzez przeprowadzenie 

procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w 

Przedsiębiorstwie Społecznym – Garncarska Wioska Sp. z o.o., Kamionka 5, 13-100 Nidzica 

dla 25 osób, która obejmuje: zapewnienie 3 opiekunów, wynajem sali szkoleniowej, usługę 

cateringową, usługę noclegową i usługę przewozu osób wraz z ubezpieczeniem, spotkania 

prowadzone przez moderatora dla grupy 25 osób.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

Kod CPV 

63511000-4 

Nazwa kodu CPV 

Organizacja wycieczek 



Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

63511000-4 – organizacja wycieczek 

80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe 

55100000-1 - usługi hotelarskie,  

55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,  

60000000-8 - usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), 

Harmonogram realizacji zamówienia 

wymagany okres realizacji – od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2019 r. 

Załączniki 

• zapytanie ofertowe  

• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

• Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

• Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

• Załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

• Załącznik nr 5 - Wzór umowy - powierzenie przetwarzania danych osobowych  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Warunkiem udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym jest dysponowanie zespołem, 

składającym się minimum z:  

a) 1 osoby posiadającej co najmniej dwuletnie doświadczenie jako doradca lub trener z 

zakresu przedsiębiorczości społecznej, wiedzę nt.: spółdzielni socjalnej w której prowadzona 

będzie wizyta studyjna, wyznaczonej jednocześnie do stanowiska wykładowcy/ moderatora,  

b) 3 osób, które wyznaczone zostaną do pełnienia funkcji: 

- 1 (koordynatora) kierownik/ opiekun wizyty studyjnej, który odpowiedzialny będzie za 

opracowanie programu i harmonogramu wyjazdu studyjnego, opracowanie regulaminu i 

zapoznanie z nim wszystkich uczestników, zapewnienie warunków do pełnej realizacji 

programu i regulaminu imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, przygotowanie 

wzoru deklaracji uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, a także określenie zadań opiekunów 

wycieczki  

- 2 opiekunów, którym powierzone zostaną zadania związane ze sprawowaniem opieki nad 

powierzonymi osobami, współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i 

harmonogramu wizyty studyjnej; 

Weryfikacja spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy, 

złożonego na formularzu ofertowym.  

 

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, wykładowcy/ moderatora z opiekunem lub 

kierownikiem wizyty studyjnej, pod warunkiem, że łączna liczba opiekunów podczas wizyty 

studyjnej nie będzie mniejsza niż 3 osoby. 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1345149
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1345148
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1345147
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1345146
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1345145
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1345144


Warunki zmiany umowy 

Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 

Zamawiający jednocześnie informuje, że z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia 

zostanie zawarta dodatkowa umowy dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych 

wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

a) oferta (załącznik nr 1): 

b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2)  

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń o których mowa 

powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

3. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, 

niepowodujących istotnych zmian w treści złożonej oferty; 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli takie same oferty do złożenia w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie, ofert dodatkowych. 

Wykonawcy , składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na udzieleniu wykonawcy 

wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od daty udzielenia 

zamówienia podstawowego przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi 

polegające na powtórzeniu podobnych usług 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 



a) Cena – znaczenie kryterium - 90 % 

 

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 90 pkt., pozostałym 

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość 

punktów wg. wzoru 

 

[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 90] 

 

b) Doświadczenie Wykonawcy w organizacji wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii 

społecznej – znaczenie kryterium - 10% 

 

Do oceny zostanie przyjęte doświadczenie wykonawcy polegające na organizacji w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii 

społecznej  

 

Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia własnego złożonego w formularzu ofertowym. 

 

Kryterium „doświadczenie wykonawcy” rozpatrywane będzie według niżej określonych 

zasad, którym przypisano odpowiednią ilość punktów: 

 

Oświadczenie o zorganizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, 2-

ch i więcej, wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej -10 

Oświadczenie o zorganizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert min. 

1-ej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej - 5 

Oświadczenie o braku organizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert 

wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej - 0 

 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Ocena w zakresie tego 

kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji wykonawcy – oświadczenia własnego 

wykonawcy. 

W przypadku braku informacji o organizowaniu przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem składania ofert wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej, 

Wykonawcy w tym kryterium nie zostaną przyznane punkty – 0 pkt. 

 

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę 

matematyczną w zakresie zaokrąglania.  

 

Ocenę końcową stanowiła będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach 

oceny ofert. Ofertę najkorzystniejszą stanowiła będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

Wykluczenia 

Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które 

powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo 

lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 



- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Weryfikacja, powyższego zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w 

załączniku nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

GMINA GOŁDAP 

Adres 

pl. Plac Zwycięstwa 14 

19-500 Gołdap (miasto) 

warmińsko-mazurskie , gołdapski 

Numer telefonu 

(87)6156000 

Fax 

876150800 

NIP 

8471587061 

Tytuł projektu 

Garncarska Wioska 

Numer projektu 

RPWM.11.01.01-28-0030/18-00 
 


