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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
W POSTĘPOWANIU O WARTO ŚCI SZ                                                                                                       
ACUNKOWEJ PONI ŻEJ 200 000 euro  

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty  

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
 

Organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu:  
„Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” 

 
1. Zamawiający -nazwa i adres 

 
Gmina  Pilchowice reprezentowana przez Joannę Kołoczek-Wybierek – Wójta Gminy Pilchowice 
 z siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Pilchowice 
ul. Damrota 6, 
44-145 Pilchowice 
www.pilchowice.pl 
tel + 48 32/ 235 65 21 
faks +48 32/235 69 38 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą pzp”. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1) przedmiotem zamówienia jest usługa. 
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
główny przedmiot:  
  
 kod CPV:  63510000-7 Usługi biur podróży i podobne  
                                   63511000-4 Organizacja wycieczek 
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu „Europejskie 
szkół w Gminie Pilchowice” dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Pilchowice. 
Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków 
równych szans edukacyjnych uczniów z 4 szkół podstawowych oraz 2 gimnazjów oraz zapewnienie im 
równego startu w przyszłość poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej prowadzonej w ramach zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Uczniowie wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych stanowiących 
element motywujący do aktywności pozaszkolnej. Projekt jest ukierunkowany na zapewnienie 
dostępności usług edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, pasji oraz 
zainteresowań uczniów, podniesienie jakości nauczania w szkole, zmniejszenie dysproporcji                         
w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, przygotowanie do kontynuacji nauczania na kolejnych etapach 
edukacji, eliminowanie stereotypów związanych z płcią poprzez dostosowanie programów zajęć do 
zasady równości szans.  
Wykonawca wycieczek edukacyjnych odpowiada za: 
 

1) Przewóz młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów odbywać się powinien środkami transportu 
spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108, poz 908 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15.11. 1984 r. Prawo 
przewozowe (Dz. U. z 2000r., nr 50, poz.601 z późn. zm.) Ustawy z dnia 6.09.2001r.                          
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz z innymi przepisami 
związanymi z przewozem osób.  

a) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 29.08.1997r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2004r. nr 223, poz. 2263 z późn. zm.) oraz przepisach 
wykonawczych. 

2) Opiekę nad młodzieżą w czasie przewozu organizuje i zapewnia zamawiający. 
3) Usługi objęte zamówieniem muszą być świadczone środkami transportu o standardach autobusu 

wycieczkowego, powożonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia 
tych usług oraz posiadającymi: 

a) Nagłośnienie z mikrofonem, 
b) Sprawny system ogrzewania oraz wentylacji wewnątrz autobusu 
c) Wc oraz woreczki na nieczystości. 

4) Wykonawca musi zapewnić uczniom oraz ich opiekunom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie 
warunki bezpieczeństwa i higieny. 

5) W celu poprawnej realizacji programu wycieczek do ZOO w Opolu, do Krakowa, do Zakładów 
pracy, wykonawca zaangażuje pilota/przewodnika. 

6) Wykonawca zobowiązuje kierującego autobusem do posiadania przy sobie i okazywania na 
żądanie wymaganego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, dokumentu stwierdzającego 
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW oraz pozostałych dokumentów 
wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 

7) Wykonawca musi ubezpieczyć środki transportu i pasażerów od wszelkich szkód powstałych 
podczas przewozu i powstałych w związku z przewozem. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem 
autobusów oraz kosztów postoju na parkingach płatnych. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego autobusu każdorazowo 
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przed wyruszeniem w trasę. 
10) W przypadku awarii środka transportu wykonawca zapewnia na własny koszt zastępczy środek 

transportu, spełniający warunki określone w SIWZ i umowie, w taki sposób, aby nie powodować 
opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. 

11) Program wycieczek zaproponowany przez zamawiającego może ulec modyfikacjom 
zaproponowanym przez wykonawcę. Zmodyfikowany program musi być zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

12) W przypadku konieczności organizacji dla uczestników ciepłego posiłku z napojem wykonawca 
zobowiązuje się do zorganizowania wyżywienia dla uczestników w licencjonowanych punktach 
gastronomicznych. Zaproponowane przez wykonawcę punkty muszą być zatwierdzone przez 
zamawiającego. 

13) Przewóz dzieci oraz ich opiekunów w wyznaczone miejsce oraz przywóz dzieci i opiekunów pod 
wskazaną szkołę.  

14) Zapewnienie niezbędnych biletów wstępu w wyznaczone miejsca dla dzieci i opiekunów. 
15) Zapewnienie wstępów oraz przewodników do zakładów pracy 
16) Zapewnienie poczęstunku dla każdego uczestnika wycieczki. 

a) W przypadku wycieczki trwającej mniej niż 8 godzin wymagany jest suchy prowiant oraz 
napój (batonik, rogalik, napój , sok owocowy itp.) 

b) W przypadku wycieczki trwającej dłużej niż 8 godzin wymagany jest ciepły posiłek 
(obiad oraz napój/sok) 

17) Kontakt z Biurem Projektu celem ustalenia szczegółów wycieczki. 
 

 
Rodzaj wycieczek edukacyjnych: 
 

• Wycieczka edukacyjna do kina (Rybnik/Gliwice: Cinema City lub Multikino) dla klas I-III 
szkoły podstawowej , IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum. 

• Wycieczka do ZOO w Opolu dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
• Wycieczka edukacyjna do Krakowa (muzea – sukiennice, Wawel, Rynek,Starówka, Kościół 

Mariacki) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum. 
• Wycieczka edukacyjna do zakładów pracy w Gliwicach dla uczniów klas II-III gimnazjum                  

(2 przedsiębiorstwa – produkcyjne lub usługowe). 
 
Ilości uczestników wycieczek edukacyjnych: 

1. Klasy I-III: 
• SP Pilchowice – 74 osoby 
• SP Stanica – 44 osoby 
• SP Wilcza – 80 osób 
• SP Żernica – 98 osób 

2. Klasy IV-VI: 
• SP Pilchowice – 101 osób 
• SP Stanica – 42 osób 
• SP Wilcza – 58 osób 
• SP Żernica – 98 osób 

3. Gimnazjum: 
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• Pilchowice – 174 osoby 
• Żernica – 101 osób 

 
 
Postępowanie podzielono na 4 zadania: 
Zadanie 1 
Nazwa : Wycieczka edukacyjna do kina(Rybnik/Gliwice: Cinema City lub Multikino) dla klas I-III 
szkoły podstawowej ( 7 autobusów), IV-VI szkoły podstawowej (7 autobusów),  I-III gimnazjum (7 
autobusów) 

- Repertuar jest uzależniony od wieku uczniów ( trzy różne filmy dla trzech grup wiekowych)  
- Repertuar zatwierdza Koordynator projektu „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” 
- Termin realizacji: marzec 2012r. 
- Zapewnienie dowozu w obie strony dla uczestników wycieczki oraz ich opiekunów. 
- Zapewnienie biletów wstępu dla uczestników wycieczki oraz ich opiekunów. 
- Zapewnienie poczęstunku dla uczestników wycieczki. 
- Ilość uczestników 870 + 87 opiekunów 

Zadanie 2 
Nazwa: Wycieczka edukacyjna do ZOO w Opolu dla klas I-III szkoły podstawowej ( 7 autobusów) 

- Przedstawienie do akceptacji przez koordynatora projektu harmonogramu i planu wycieczki. 
- Termin realizacji: maj 2012r. 
- Zapewnienie dowozu w obie strony dla uczestników wycieczki oraz ich opiekunów. 
- Zapewnienie biletów wstępu dla uczestników wycieczki oraz ich opiekunów. 
- Zapewnienie poczęstunku dla uczestników wycieczki. 
- Ilość uczestników: 296 +30 opiekunów 

 
Zadanie 3 
Nazwa: Wycieczka edukacyjna do Krakowa (muzea – sukiennice, Wawel, Rynek, Starówka, Kościół 
Mariacki) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (7 autobusów), I-III gimnazjum.  

- Przedstawienie do akceptacji przez koordynatora projektu harmonogramu i planu wycieczki 
- Termin realizacji: maj – czerwiec 2012r. 
- Zapewnienie dowozu w obie strony dla uczestników wycieczki oraz ich opiekunów. 
- Zapewnienie biletów wstępu dla uczestników wycieczki oraz ich opiekunów do muzeum 

(Sukiennice, Wawel itp.). 
- Zapewnienie ciepłego poczęstunku dla uczestników wycieczki. 
- - Ilość uczestników 275 + 30 opiekunów 

 
Zadanie 4 
Nazwa: Wycieczka edukacyjna do zakładów pracy dla uczniów klas II-III gimnazjum                                    
(2 przedsiębiorstwa- produkcyjne lub usługowe). (1 autobus) 

- Przedstawienie do akceptacji przez koordynatora   planu wycieczki. Przedsiębiorstwa produkcyjne 
lub usługowe. 

- Termin realizacji: marzec - maj 2012r. 
- Zapewnienie dowozu w obie strony dla uczestników wycieczki oraz ich opiekunów. 
- Liczba uczestników: 30+ 3 opiekunów. 
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4. Oferty częściowe  
 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na  poszczególne zadania. 
 

5. Zamówienia uzupełniające  
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Oferty wariantowe  
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia  
 

1) termin wykonania zamówienia: od marca 2012 do 15 czerwca 2012 roku,  
2)  obowiązującą formą zapłaty będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
 oceny spełniania tych warunków  

 
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
Nie dotyczy.  

2. Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
Nie dotyczy 

3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
Nie dotyczy. 

5. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. 
dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

6. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki 
wymienione powyżej. 

 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta  

1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu:  
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 

do SIWZ,  
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
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okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
 
2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy pzp:  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści 

ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,  
- 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 pzp, 
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 pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 6,  

 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
określone powyżej dotyczące tego podmiotu. 
  
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przedkłada:  
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,  

 
UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.  
 
4) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:  

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

- pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać 
pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się  
o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem,  

 
5) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji,  
6)  upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych 

dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

 
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych 
zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu 
cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.  
 
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi 
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pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).  
 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 

 
„Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: 

Przeprowadzenie wycieczek edukacyjnych w ramach projektu:  
„Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” 

 
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje 

nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej 
specyfikacji.  

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  
 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 
Pani Katarzyna Pacia, Pani  Joanna Kruczyńska 
 tel. +48 32/ 332 71 57, fax +48 32/ 235 69 38, 
 

12. Wymagania dotyczące wadium  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

13. Termin związania ofertą  
 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania  

z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 14. Opis sposobu przygotowania oferty  

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do 
niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane 
dokumenty stanowią załączniki do oferty,  

2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne 
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,  

3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,  
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy,  

5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne 



 
 

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, 
ponosi wyłącznie wykonawca,  

6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,  
7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed 

terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 
 

Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

Organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu:  
„Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” 
Nie otwierać przed 12.03.2012 r. godz. 8:15  

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

Oferty należy złożyć do dnia 12.03.2012 r. do godz. 8:00 Miejsce składania: siedziba zamawiającego. 
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,  
otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.03.2012 r. o godz. 8:15. Miejsce otwarcia: siedziba 
zamawiającego. 

 
16. Opis sposobu obliczania ceny  

 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1,  
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej 

specyfikacji, tzn. transport, bilety, opieka pilota, cena paliwa, poczęstunek itp. 
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy  

z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp, 
4)  wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.  
5)  w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 

zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.  

6) W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na 
wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg 
średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.  

 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą  
 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 
 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  

 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
kryteria: 
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nazwa waga (znaczenie)%   sposób liczenia wg wzoru 

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt 
 
gdzie: 
Cmin - najniższa wartość w ocenianym kryterium 
Cof - wartość badanej oferty w ocenianym kryterium 
Ca - liczba punktów w kryterium 
Wa - waga w ocenianym kryterium 
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie powyższego kryterium,  
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,  
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.  
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą 

pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.  
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych 

groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360)- „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”  

 
 
 

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
 po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na 

warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4,  
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 

 i 2 ustawy pzp,  
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako 

najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień 
przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy  
o współpracy podmiotów działających wspólnie,  

4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych 
należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi 
być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,  

 
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
21. Istotne postanowienia umowy  
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Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4. 

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy  

 
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności w następujących przypadkach: 
- zmianie podwykonawców realizujących zamówienie,  
- zmianie zakresu przedmiotu zamówienia, 
- zmianie terminów realizacji zamówienia z powodów przerwy w funkcjonowaniu szkoły 

uniemożliwiającej realizację zamówienia, niezależnej od wykonawcy 
- zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających 

zmiany terminów, oraz adresu wykonywania usługi.  
 

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia  
 

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI 
ustawy pzp. 
 

24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom 
 

Zamawiający dopuszcza powierzania lub pozlecania prac związanych z przedmiotową usługą 
podwykonawcom. 
 

25. Załączniki do specyfikacji  
 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 – formularz oferty  
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 – opis wycieczek edukacyjnych 
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 – formularz cenowy 
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 – wzór umowy,  
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 – oświadczenie 
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 -  oświadczenie 
 

Z upoważnienia Wójta 
PO Kierownik Referatu inwestycji  

i Rozwoju Gospodarczego 
 
 

Karina Szołtysik 
  


