Jaworzno, 21.02.2017 r.

C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, zwana dalej Zamawiającym
ZAPRASZA
do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
„Zorganizowanie wycieczek jednodniowych i dwudniowych dla osób niepełnosprawnych
na terenie województwa śląskiego lub małopolskiego”
z podziałem na dwie części

1. Informacje ogólne o projekcie:
1) Postępowanie realizowane jest w ramach projektu:
„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno-zawodowa osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”, realizowany w ramach osi
priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla
poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) Krótki opis projektu: Celem głównym Projektu jest przełamanie barier uniemożliwiających
integrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami i zaproponowanie
nowatorskich form wsparcia oraz udzielenie pomocy uczestnikom/czkom projektu
w kształtowaniu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych.
3) Grupa docelowa: 100 osób niepełnosprawnych, w tym 45 mężczyzn i 55 kobiet,
w wieku 15-34 lata, niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
w tym również z autyzmem.
4) Czas trwania projektu: 01.09.2016 r. – 14.09.2018 r.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 (dalej: Wytyczne).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania zaplanowano jednodniowe wycieczki oraz dwudniowy wyjazd. Będą to
wyjazdy integracyjne turystyczno-krajoznawcze oraz kulturalno-rozrywkowe.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część A:
Organizacja wycieczek jednodniowych.
1) Terminy wycieczek – 4.03.2017 r., 11.03.2017 r., 18.03.2017 r., 25.03.2017 r.
(1 edycja),
18.11.2017 r., 25.11.2017 r., 02.12.2017 r., 16.12.2017 r.

„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”
realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(2 edycja).
2) Lokalizacja – jedna z miejscowości województwa śląskiego lub małopolskiego
atrakcyjna turystycznie. Ilość osób – Łącznie 100 osób niepełnosprawnych, przy
czym podczas każdej z wycieczek 25 osób niepełnosprawnych.
3) Wykonawca powinien zapewnić kadrę w postaci: 3-4 osób (opiekunowie) oraz 1 pilot
na każdą wycieczkę.
4) Czas trwania wycieczki: 12 godzin, program wycieczki powinien umożliwiać
uczestnikom integrację i edukację a także spełniać walory turystyczno-poznawcze.
5) Przykładowa tematyka wycieczek:
A. WADOWICE-KALWARIA ZEBRZYDOWSKA -INWAŁD: zwiedzanie Wadowic,
Bazyliki oraz domu-muzeum Jana Pawła II, degustacja papieskich kremówek,
przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej-Bazylika, Droga Krzyżowa, ścieżki
kalwaryjskie, Park Miniatur w Inwałdzie.
B. KRAKÓW-PARK EDUKACJI ROZRYWKOWEJ. Niepowtarzalne miejsce stworzone,
aby uwrażliwiać na los mieszkańców najbardziej odległych i zapomnianych
zakątków świata. Na obszarze obejmującym ponad 2 hektary, uczestnicy zobaczą
wioskę afrykańską, papuaski dom na palach, jurtę mongolską, igloo, indiańskie
tipi oraz peruwiańską chatę, czyli te miejsca, które znalazły się na marginesie
życia społecznego. Interaktywne zwiedzanie oraz bogaty program warsztatów
edukacyjnych pozwolą uczestnikom poznać kulturę, codzienność oraz problemy
najbardziej potrzebujących mieszkańców świata. Pobyt obejmie wybrany warsztat
edukacyjny: „Dzień z życia w Ghanie”. Przejazd do centrum Krakowa, spacer
„traktem królewskim” do rynku.
C. DREAM PARK W OCHABACH. Spacer wśród zabytków architektury,
prezentowanych w formie miniatur z najodleglejszych zakątków świata.
Zwiedzanie Parku Dinozaurów z najciekawszymi przedstawicielami tego gatunku.
Udział w lekcji tematycznej połączonej z warsztatami w Namiocie Odkrywcy.
D. LEŚNY PARK NIESPODZIANEK-USTROŃ. Pokaz lotów ptaków drapieżnych.
Zwiedzanie Leśnego Parku Niespodzianek położonego na południowym stoku
Równicy. Przejście bajkową aleją z ruchomą ekspozycją – „Smerfy”, „Książę
i Żaba”, „Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, „Kot w butach”. Zabawa w kompleksie
rekreacyjno – wypoczynkowym na terenie parku, na który składa się plac zabaw,
polana piknikowa .Kiełbaska z grilla.
E. PARK ŚW. MIKOŁAJA W ZATORZE-pobyt w Parku obejmuje wizytę u św.
Mikołaja, pamiątkowe zdjęcie w ramce dla każdego uczestnika wycieczki,
bajkową paradę , mini pociąg, kartkę z poczty św. Mikołaja, certyfikat wizyty
u św. Mikołaja, diabelski młyn.
6) W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:
A. środek transportu - zaleca się bus do przewozu co najmniej 30 osób - dowóz
zorganizowanej grupy z miejscowości Mikołów na miejsce wskazane w zleceniu i
ich odwiezieniu (Wykonawca musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy
właściwej kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób zapewnić
bezpieczne i higieniczne (klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu pojazdem
sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego,
B. pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,
„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”
realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

C. zapewnienia opieki licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki i opieki
miejscowych,
D. przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem
wycieczki,
E. pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do
zwiedzanych obiektów,
F. całodzienne wyżywienie – prowiant i dwudaniowy obiad z napojem,
G. zorganizowanie formy integracyjnej podczas spożywanego posiłku,
H. zorganizowanie czasu pobytu tj. atrakcje turystyczne,
I. przygotowanie szczegółowego planu wycieczki. Wycieczki mają łączyć funkcję
integracyjną i edukacyjną oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w
tym stopniu umiarkowanym i znacznym Czas trwania jednej wycieczki 12 godzin.
Program wycieczek stanowi kryterium oceny ofert i należy dołączyć go do oferty.
Część B:
Organizacja wycieczki dwudniowej.
1) Terminy wycieczek – 20-21 maja 2018 r., 26-27 maja 2018 r. Uwaga: Zamawiający
dopuszcza zmianę terminu organizacji wycieczki w przypadku zaistnienia sytuacji
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem że nowy termin
musi się mieścić w przedziale czasowym maj-czerwiec 2018 r.
2) Lokalizacja – jedna z miejscowości województwa śląskiego lub małopolskiego
atrakcyjna turystycznie.
3) Ilość osób – łącznie 100 osób niepełnosprawnych, przy czym podczas jednej
wycieczki: 50 osób niepełnosprawnych.
4) Wykonawca winien zapewnić dodatkową kadrę w ilości 7 opiekunów oraz 1 pilot na
każdą z wycieczek.
5) Przykładowa tematyka wycieczki:
A. MUSZYNA-KAMIENNA – apiterapia-leczenie chorób produktami pszczelimizwiedzanie Muszyny-Muzeum Regionalne, rezerwat lipowy "Obrożyska".
Przejazd do Kamiennej największego polskiego ośrodka pszczelarstwa (Dom
Pszczelarza, Muzeum Pszczelarstwa),ognisko z pieczeniem kiełbasek. Solec
Zdrój(baseny termalne). Przyjazd do Solca, baseny termalne z wodą
siarczkową, spacer po parku zdrojowym, przejazd do Pacanowa, Europejskie
Centrum Bajki.
B. KRYNICA – Zwiedzanie Krynicy, Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnychdegustacja wód mineralnych. Wjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową,
pieczenie kiełbasek – ognisko.
C. BRENNA – Słodkie warsztaty regionalne – wyrób i wypiek pierników, nauka
zdobienia lukrem, dekoracja. 2- dz. warsztat wyrobu sera w kolybie pasterskiej
z degustacją świeżego buncu. Ognisko góralskie – dz. 1.
6) W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:
A.

środek transportu - zaleca się dwa autokary do przewozu co najmniej 58 osób dowóz zorganizowanej grupy z miejscowości Mikołów na miejsce wskazane

„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”
realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ofercie i ich odwiezieniu (Wykonawca musi zagwarantować kierowcę z prawem
jazdy właściwej kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić
bezpieczne i higieniczne (klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu pojazdem
sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego,
B.

pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,

C.

zapewnienia opieki licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki i opieki
miejscowych,

D.

przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem
wycieczki,

E.

pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do
zwiedzanych obiektów,

F.

zakwaterowanie - jeden nocleg - pokoje 2 osobowe – ośrodek na terenie
województwa śląskiego lub małopolskiego, dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych z łazienkami,

G.

całodzienne wyżywienie - pierwsze świadczenie - śniadanie (po przyjeździe),
ostatnie świadczenie obiad (w dniu wyjazdu),

H.

zorganizowanie jednej uroczystej kolacji w miejscu noclegu. Menu kolacji
powinno się składać co najmniej się z: przystawki, dania głównego na ciepło,
uzupełnianego bufetu napojów zimnych i gorących (w tym co najmniej: kawa z
ekspresu

wysokociśnieniowego,

herbata,

woda

mineralna

gazowana

i

niegazowana, soki owocowe (min. 2 rodzaje) oraz inne napoje do uzgodnienia z
Zamawiającym), deseru. Kolacja powinna być serwowana w wydzielonym miejscu
umożliwiającym uczestnikom zjedzenie posiłku w grupie. Wymagana obsługa
kelnerska kolacji,
I.

zorganizowanie czasu pobytu oraz atrakcje turystyczne,

J.

przygotowanie szczegółowego planu wycieczki.
Program wycieczki stanowi kryterium oceny ofert i należy dołączyć go do oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do jednej lub dwóch
części.
2) CPV: 92000000-1.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) Posiadają aktualny na dzień składania ofert wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych.
2) Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym.

„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”
realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym
postępowaniu metodą – spełnia/nie spełnia.
Wykonawca, którego oferta nie spełnia łącznie powyższych warunków zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, a oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w
formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub CEiDG,
2) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (załącznik nr 5 do zaproszenia),
4) pełnomocnictwo – wymagane jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika
(z wyłączeniem prokurenta), nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym.
W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez
Wykonawcę.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja, spółki
cywilne) dokumenty wymienione w ppkt 1), 3), 4), należy załączyć odpowiednio dla
każdego z tych Wykonawców.
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6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty częściowej
z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie Wykonawca
poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia, ewentualnego zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych
przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego
podatku VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
2) Cena oferty brutto w danej części obejmuje realizację zamówienia w danej części.
3) Jeżeli w miejscowości, w której nastąpi zakwaterowanie uczestników jest obowiązek
wnoszenia opłat klimatycznych, należy je uwzględnić w cenie oferty – dotyczy części B
postępowania.
4) W formularzu oferty należy podać cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika. Aby
obliczyć cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika, cenę za całość zamówienia w danej
części należy podzielić przez łączną ilość osób uczestniczących w wycieczkach (W zakresie
części A 100 osób, w zakresie części B 100 osób), co da cenę w przeliczeniu na jednego
uczestnika.
5) Na etapie oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto za realizację
zamówienia w danej części.
6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o rzeczywistą ilość
uczestników wycieczek.
7) Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
8) Zamawiający odrzuci oferty, których cena brutto będzie przekraczać kwotę, jaką
dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie.

7. Miejsce i termin złożenia przez wykonawcę oferty:
Ofertę, według wyboru Wykonawcy należy złożyć osobiście lub przesłać
do Zamawiającego na adres: C.M.T. Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno,
I piętro, pokój nr 11, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cmt.edu.pl
w terminie do dnia 01 marca 2017 r. do godziny 12:00.
OFERTY ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRTYWANE.
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert złożonych do ww. terminu nastąpi w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 12.15
w C.M.T. Sp. z o. o., piętro I, pokój nr 11.
9. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
z dniem otwarcia ofert.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Wykonawcami jest: Beata Makowska.
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11. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdej z części postępowania. Kolejne oferty
Wykonawcy, który złożył już ofertę w ramach danej części niniejszego postępowania
zostaną odrzucone.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe
zostaną odrzucone.
3) Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Oferta winna obejmować
całość realizacji zamówienia uwzględnioną w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie
każdej z części.
4) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
5) Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do zaproszenia. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę.
6) Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty
opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być
opatrzone datą i podpisane przez Wykonawcę.
7) Każda strona oferty i załączników musi zostać ponumerowana i parafowana przez
Wykonawcę.
8) Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem.
9) Oferta i wszystkie załączniki muszą być ze sobą spięte.
10) Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złożone Zamawiającemu w zamkniętej
kopercie. Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem „OFERTA – Zorganizowanie
wycieczek jednodniowych i dwudniowych dla osób niepełnosprawnych na
terenie województwa śląskiego lub małopolskiego. OFERTA W ZAKRESIE
CZĘŚCI: ………………….
W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści ogłoszenia (w szczególności
zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia) a także nie
zawierającej wszystkich wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo
odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
12) Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.
11)

UWAGA: Pkt 9) - 10) powyżej dotyczą sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę w formie
pisemnej. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną Zamawiający wymaga aby
dokumenty zostały przesłane w formie skanu oryginałów, które są opatrzone podpisem
zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, w formie załącznika do e-maila.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Zamawiający dokona oceny ofert w części A oraz B według następującego kryterium:
a) Łączna cena oferty brutto w danej części – 70 % (70 punktów).
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Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
najniższa cena występująca
w ofertach
„C” =

x 100 pkt x 70 %
cena wskazana
w rozpatrywanej ofercie

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium: 70 pkt.
b) Program wycieczki w danej części – 30 % (30 punktów)
Zamawiający wymaga, aby wycieczki spełniały trzy funkcje: edukacyjną, integracyjną,
turystyczno-poznawczą. W ramach trzech funkcji Wykonawca zobowiązany jest
zaproponować w programie wycieczki różne formy aktywności pozwalające
na realizację ww. funkcji.
Punkty za kryterium „program” zostaną przyznane w następujący sposób:
Zamawiający przyzna 10 pkt za każde zapewnienie 3 różnych form aktywności
w ramach trzech różnych funkcji wycieczki (edukacyjnej, integracyjnej, turystycznopoznawczej) – łącznie 30 pkt.
Zamawiający przyzna 5 pkt za każde zapewnienie 2 różnych form aktywności
w ramach trzech różnych funkcji wycieczki – łącznie 15 punktów.
Zamawiający przyzna 0 pkt za każde zapewnienie 1 formy aktywności w ramach trzech
różnych funkcji wycieczki (edukacyjnej, integracyjnej, turystyczno-poznawczej).

UWAGA: W celu dokonania oceny oferty w powyższym kryterium, należy złożyć wraz
z ofertą program wycieczki wraz ze wskazaniem proponowanych form aktywności
w podziale na trzy funkcje wycieczki. W przypadku oferty w zakresie części B należy
program podzielić na dwa dni wycieczki.

2) Zamawiający dokona oceny ofert częściowych na podstawie wyniku osiągniętej
zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację.
3) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w danej części w oparciu o ustalone powyżej kryteria.
14. Informacje o unieważnieniu postępowania, o wyborze oferty częściowej
i formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia:
1) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu
nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
2) Zamawiający dokona wyboru ofert najpóźniej w terminie związania ofertą, o którym
mowa w pkt 9 niniejszego zaproszenia (w przypadku dużej ilości ofert Zamawiający
zastrzega możliwość przedłużenia terminu dokonania wyboru) a informację o wyniku
przekaże Wykonawcą za pośrednictwem poczty elektroniczniej.
„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”
realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3) Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym udzieli zamówienia o terminie
i miejscu zawarcia umowy telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
4) W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający zawrze
umowę z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą ilość punktów.
15. Przewidywane zmiany umowy:
1. Niedopuszczalne są zmiany zawartej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,
z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia w zakresie:
1) zmiany ilości uczestników wycieczek określonej w niniejszym zaproszeniu. Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość uczestników.
Ostateczna ilość zostanie podana (drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy)
w terminie 3 dni przed rozpoczęciem każdej wycieczki.
2) zmiany terminów poszczególnych terminów wycieczek określonych w niniejszym
zaproszeniu w sytuacji niezależnej od Wykonawcy i Zamawiającego. Z tym
zastrzeżeniem, że nowy termin musi się mieścić w przedziale czasowym maj-czerwiec
2018 r.

16. Załączniki do zaproszenia:
1) Wzór formularza oferty.
2) Wzór umowy.
3) Oświadczenie o braku powiązań.
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Załącznik nr 1 do zaproszenia
OFERTA
W zakresie części A
Zamawiający:
C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno
Wykonawca:
Nazwa:…………….…………………………………………………….……………………………………….…………………………
Adres:………………………………………………………………………..………………………………………………………………
Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko osoby do kontaktowania się z Zamawiającym: ………………………………….……………………
tel. …………………………………., e-mail………………………………..………………………………………………..………….
Zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, Wykonawca oświadcza, że:
1.

Oferuje realizację zamówienia dotyczącego realizacji usługi pn.: Zorganizowanie wycieczek
jednodniowych i dwudniowych dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa
śląskiego lub małopolskiego za łączną cenę w wysokości:
………………………………………………..……… PLN brutto
słownie:
………………………………………….……………………………………………………………………….…………………….
Co w przeliczeniu na jednego uczestnika daje kwotę ………………………. PLN brutto (cenę łączną
oferty należy podzielić przez 100 osób).
Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto jest tak skalkulowana, że uwzględnia wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, ewentualny zysk Wykonawcy oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki, ubezpieczenia i inne opłaty, a w szczególności
prawidłowy podatek VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest
obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej
trwania.

2. Oświadczamy, iż nie posiadamy/posiadamy* certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub
równoważny.
*Niewłaściwe skreślić. W przypadku posiadania certyfikatu, należy dokument ten dołączyć do

oferty.
3.

Wykonawca zapoznał się z treścią zaproszenia oraz wzorem umowy i nie wnosi do treści tych
dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte.
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4.

W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę

na przetwarzanie jego danych

osobowych zawartych w złożonej ofercie oraz przyjmuje do wiadomości, że:
1) jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do realizacji zadań
w Projekcie, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie zgodnie z wymaganiami
Wytycznych, kontroli Projektu, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty zawarcia
umowy,
2)

jego dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom kontrolującym realizację Projektu
jak również wykonawcom biorącym udział w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3)

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie procesie rekrutacji
i będzie skutkować odrzuceniem oferty,

4)
6.

ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Wykonawca do oferty załącza:
1) …………………………………………………
2) ………………………………………………..
3) ………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić
………….……………………

…………………………………

Miejscowość, data

podpis Wykonawcy
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OFERTA
W zakresie części B

Zamawiający:
C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno
Wykonawca:
Nazwa:…………….…………………………………………………….……………………………………….…………………………
Adres:………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………..………
Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko osoby do kontaktowania się z Zamawiającym: ………………………………….……………………
tel. …………………………………., e-mail………………………………..………………………………………………..………….
Zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, Wykonawca oświadcza, że:
1.

Oferuje realizację zamówienia dotyczącego realizacji usługi pn.: Zorganizowanie wycieczek
jednodniowych i dwudniowych dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa
śląskiego lub małopolskiego za łączną cenę w wysokości: …………………..……… PLN
brutto, słownie….…………………………………………………………………..…………………….…………………….
Co w przeliczeniu na jednego uczestnika daje kwotę ………………………. PLN brutto (cenę łączną
oferty należy podzielić przez 100).
Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto jest tak skalkulowana, że uwzględnia wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, ewentualny zysk Wykonawcy oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki, ubezpieczenia i inne opłaty, a w szczególności
prawidłowy podatek VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest
obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej
trwania.

2.

Oświadczamy, iż nie posiadamy/posiadamy* certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub
równoważny.
*Niewłaściwe skreślić. W przypadku posiadania certyfikatu, należy dokument ten dołączyć do

oferty.
3.

Zakwaterowanie uczestników nastąpi w obiekcie o nazwie: ……………………………..…….;
adres: ......................................................................................................................

4.

Wykonawca zapoznał się z treścią zaproszenia oraz wzorem umowy i nie wnosi do treści tych
dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte.
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5.

W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę

na przetwarzanie jego danych

osobowych zawartych w złożonej ofercie oraz przyjmuje do wiadomości, że:
1) jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do realizacji zadań
w Projekcie, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie zgodnie z wymaganiami
Wytycznych, kontroli Projektu, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty zawarcia
umowy,
2)

jego dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom kontrolującym realizację Projektu
jak również wykonawcom biorącym udział w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3)

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie procesie rekrutacji
i będzie skutkować odrzuceniem oferty,

4)
7.

ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Wykonawca do oferty załącza:
4) …………………………………………………
5) ………………………………………………..
6) ………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić
………………………………

…………………………………

Miejscowość, data

podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia

UMOWA (wzór)
w zakresie części: A
Zawarta w Jaworznie w dniu …..………. pomiędzy:
C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod numerem KRS 0000443525, NIP:
6751485337, REGON: 122740946, wysokość kapitału zakładowego 10.000,00 zł.
którą reprezentuje:
Katarzyna Hołownia – Członek Zarządu,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą/zamieszkałą w …………………………………..…………….………………. (siedziba/adres Wykonawcy),
……………………………………………………………………………….………………………………….. (adres wykonawcy),
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający dokonał wyboru oferty, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zorganizowanie 4 wycieczek jednodniowych dla osób
niepełnosprawnych do miejscowości atrakcyjnej turystycznie na terenie województwa śląskiego
lub małopolskiego.
2. Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu: „Wyjdźmy z domu, razem
pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu mikołowskiego”, realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla
działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2010 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:
1) środek transportu - zaleca się bus do przewozu co najmniej 30 osób - dowóz
zorganizowanej grupy z miejscowości Mikołów na miejsce wskazane w zleceniu i ich
odwiezieniu (Wykonawca musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy właściwej
kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób zapewnić bezpieczne i higieniczne
(klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i
dopuszczonym do ruchu kołowego,
2) kadrę w postaci: 3-4 osób (opiekunowie) oraz 1 pilot na każdą wycieczkę,
3) pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,
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4) opiekę licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych,
5) przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem wycieczki,
6) pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych
obiektów,
7) całodzienne wyżywienie – prowiant i dwudaniowy obiad z napojem,
8) zorganizowanie formy integracyjnej podczas spożywanego posiłku,
9) zorganizowanie czasu pobytu tj. atrakcje turystyczne,
10) przygotowanie szczegółowego planu wycieczki,
biorąc pod uwagę fakt, że wycieczki mają łączyć funkcję integracyjną i edukacyjną oraz
uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w tym stopniu umiarkowanym i znacznym.
4. Ilość osób: na każdą wycieczkę 25 osób niepełnosprawnych, 4 opiekunów oraz 1 pilot. Łącznie
podczas wszystkich wycieczek 100 osób niepełnosprawnych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja postępowania poprzedzającego
zawarcie niniejszej umowy, w tym oferta Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada uprawnienia, doświadczenie i zobowiązuje się do zatrudniania personelu
niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy opisanego w ust. 3 powyżej,
2) zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszej umowie, dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej
umowy i ofercie oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z właściwych dla przedmiotu
umowy przepisów prawa, żywienia zbiorowego, bhp, p.poż. i przyjętych zwyczajów,
3) postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności,
zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową.
§2
Osoby do kontaktów
1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą
…………………….……, e-mail:……………….
2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym
..............................., faks:………………….., e-mail:……………..

p.

………………….……….

tel.

p................................,

tel.:

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust.1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony
dokonującej zmiany.
4. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym
fakcie drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku
braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane
za skuteczne.
§3
Termin realizacji
1. Umowa niniejsza obowiązuje od podpisania umowy z terminem realizacji:
1) 04.03.2017 r., 11.03.2017 r., 18.03.2017 r., 25.03.2017 r. (1 edycja),
2) 18.11.2017 r., 25.11.2017 r., 02.12.2017 r., 16.12.2017 r. (2 edycja).
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§4
Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
nieprzekraczającej kwoty: …………………… zł wraz z należnym podatkiem VAT (wartości umowy)
(słownie: ……………………………...,….).
2. Cena brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi: …………………………………….., słownie:
(………………………………)
3. Wysokość wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające z dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy oraz
w ofercie Wykonawcy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
4. Wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu rzeczywistą ilość uczestników wycieczek poprzez
przemnożenie ceny za jednego uczestnika brutto oraz liczbę osób uczestniczących w wycieczkach.
5. Ceny za jednego uczestnika podana w ofercie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca
poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, ewentualny zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki,
ubezpieczenia i inne opłaty, a w szczególności prawidłowy podatek VAT [jeżeli dotyczy]. Cena
podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Wykonawca wystawi fakturę za każdą wycieczkę osobno.
8. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury.
9. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą przelewu.
10. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia
w płatności.
§5
Kary umowne
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, bez względu na to czy szkoda
faktycznie zaistniała, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu niewykonania usługi we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości
50% wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1, za każe zdarzenie,
2) z tytułu niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia, niezgodnie z treścią oferty
i/lub zaproszenia do składania ofert, do którego był zobowiązany – w wysokości 5%
wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1 za każde zdarzenie,
3) z tytułu wypowiedzenia umowy, zgodnie z postanowieniami §6 – w wysokości 25%
wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1.
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2. Przez nienależyte spełnienie świadczenia należy rozumieć wykonanie przedmiotu zamówienia
w sposób odbiegający od zapisów dokumentacji postępowania, w tym opisu przedmiotu
zamówienia i niniejszej umowy oraz oferty.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną
potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami
ust. 4 Wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie
obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
§6
Wypowiedzenie umowy
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących uchybień w wykonywaniu przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym.
§7
Zmiany umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany zawartej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,
z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający
w zakresie:

przewiduje

możliwość

zmiany

umowy

w

sprawie

zamówienia

1) zmiany ilości uczestników wycieczek określonej w niniejszym zaproszeniu. Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość uczestników.
Ostateczna ilość zostanie podana (drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy)
w terminie 3 dni przed rozpoczęciem każdej wycieczki.
2) zmiany terminów poszczególnych terminów wycieczek określonych w niniejszej umowie
w sytuacji niezależnej od Wykonawcy i Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że nowy termin
musi się mieścić w przedziale czasowym maj-czerwiec 2018 r.

§8
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego,
przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych
obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………….

……………………….
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UMOWA (wzór)
w zakresie części: B
Zawarta w Jaworznie w dniu …..………. pomiędzy:
C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod numerem KRS 0000443525, NIP:
6751485337, REGON: 122740946, wysokość kapitału zakładowego 10.000,00 zł.
którą reprezentuje:
Katarzyna Hołownia – Członek Zarządu,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą/zamieszkałą w …………………………………..…………….………………. (siedziba/adres Wykonawcy),
……………………………………………………………………………….………………………………….. (adres wykonawcy),
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający dokonał wyboru oferty, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
7. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zorganizowanie 2 wyjazdowych wycieczki
dwudniowych dla 50 osób niepełnosprawnych każda. Przedmiot zamówienia obejmuje także
zapewnienie zakwaterowania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla postępowania
poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.
8. Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu: „Wyjdźmy z domu, razem
pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu mikołowskiego”, realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla
działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2010 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja postępowania poprzedzającego
zawarcie niniejszej umowy, w tym oferta Wykonawcy.
10. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada uprawnienia, doświadczenie i personel niezbędny do wykonania przedmiotu
umowy opisanego w ust. 1 powyżej,
2) zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszej umowie, dokumentacji i ofercie oraz zgodnie z warunkami wynikającymi
z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa, w szczególności dotyczącymi kwestii
usług noclegowych, żywienia zbiorowego, bhp, p.poż. i zwyczajów,
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3) postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności,
zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową.
11. Zakwaterowanie uczestników wycieczki nastąpi w obiekcie:……………………………………………,
adres: …………………….……..1, zwanym dalej obiektem lub miejscem zakwaterowania.
12. Zamówienie obejmuje:
1) zapewnienie środka transportu - zaleca się dwa autokary do przewozu co najmniej 58 osób dowóz zorganizowanej grupy z miejscowości Mikołów na miejsce wskazane
ofercie i ich odwiezieniu (Wykonawca musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy
właściwej kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić bezpieczne i
higieniczne (klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i
dopuszczonym do ruchu kołowego,
2) zapewnienie zakwaterowania uczestnikom w pokojach dostosowanych do osób
niepełnosprawnych
ruchowo
i/lub
umysłowo,
a
także
ich
opiekunom
w obiekcie spełniającym minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów
hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wytycznymi załącznika
nr 8 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945), tj. w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem
sanitarnym dostosowanym do osób niepełnosprawnych – wc i natryski w każdym pokoju,
wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe) oraz
telewizory, przy czym:
a) Zamawiający zastrzega sobie taki układ pokoi, który nie spowoduje wspólnego
zakwaterowania w jednym pokoju osób różnych płci.
b) Wykonawca oświadcza, że obiekt w czasie trwania warsztatów nie będzie w trakcie prac
remontowo – budowlanych.
c) Uczestnicy zostaną zakwaterowani niezwłocznie po przybyciu
zakwaterowania, jeżeli czas przybycia mieści się w tzw. dobie hotelowej.

na

miejsce

3) Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom wycieczki a także ich opiekunom
z uwzględnieniem specjalnych wymagań żywieniowych (dieta bezmleczna, bezglutenowa,
bezcukrowa, niskotłuszczowa). Zamawiający poda wymagania w zakresie diet najpóźniej na 3
dni przed rozpoczęciem każdej wycieczki. Pod pojęciem pełnego wyżywienia Zamawiający
rozumie:
a) całodzienne wyżywienie - pierwsze świadczenie - śniadanie (po przyjeździe), ostatnie
świadczenie obiad (w dniu wyjazdu,
b) zorganizowanie jednej uroczystej kolacji w miejscu zakwaterowania. Menu kolacji
powinno się składać co najmniej się z: przystawki, dania głównego na ciepło,
uzupełnianego bufetu napojów zimnych i gorących (w tym co najmniej: kawa z
ekspresu wysokociśnieniowego, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki
owocowe (min. 2 rodzaje) oraz inne napoje do uzgodnienia z Zamawiającym), deseru.
Kolacja powinna być serwowana w wydzielonym miejscu umożliwiającym uczestnikom
zjedzenie posiłku w grupie. Wymagana obsługa kelnerska kolacji.
4)

1

pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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5)

zapewnienie opieki licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych
przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem wycieczki,

6)

pokrycie opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych
obiektów,

7)

zorganizowanie czasu pobytu oraz atrakcje turystyczne,

8)

przygotowanie szczegółowego planu wycieczki.

13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi np.: niezgodności posiłków z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie
niniejszej umowy, posiłki złej jakości (nieświeże produkty, nieestetyczne podanie, zimne –
dotyczy posiłków podawanych na ciepło), Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
dyspozycje upoważnionej osoby Zamawiającego na swój koszt.

§2
Osoby do kontaktów
5. Zamawiający upoważnia do kontaktów
…………………….……, e-mail:……………….

z

Wykonawcą

6. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym
..............................., faks:………………….., e-mail:……………..

p.

………………….……….

tel.

p................................,

tel.:

7. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust.1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony
dokonującej zmiany.
8. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym
fakcie drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku
braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane
za skuteczne.
§3
Termin realizacji
1. Umowa niniejsza obowiązuje od podpisania umowy z terminami realizacji:
1) 20-21 maja 2018 r. – I edycja,
2) 26-27 maja 2018 r. – II edycja.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu organizacji wycieczki w przypadku zaistnienia sytuacji
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem że nowy termin musi się
mieścić w przedziale czasowym maj-czerwiec 2018 r.

§4
Wynagrodzenie
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1. Za należyte wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
nieprzekraczającej kwoty: …………………… zł wraz z należnym podatkiem VAT (wartości umowy)
(słownie: ……………………………...,….)2.
2. Cena brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika wycieczki wynosi: ……………………………………..,
słownie: (………………………………)3
3. Wysokość wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające z dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy oraz
w ofercie Wykonawcy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
4. Wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu rzeczywistą ilość uczestników wycieczki poprzez
przemnożenie ceny za jednego uczestnika brutto oraz liczbę osób uczestniczących w wycieczce.
5. Ceny za jednego uczestnika podana w ofercie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi on celem prawidłowego
wykonania usługi, w szczególności: koszty wynagrodzeń pracowników, koszty zapewnienia
noclegów, wyżywienia, artykułów spożywczych i przemysłowych, koszty urządzeń koniecznych
do prawidłowego wykonania usługi, a także koszty ogólne, w tym: wszelkie podatki, opłaty
i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy oraz podatek VAT.
7. Wykonawca wystawi fakturę za każdą wycieczkę osobno, po jej zakończeniu.
8. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury.
9. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą przelewu.
10. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia
w płatności.
§5
Kary umowne
6. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, bez względu na to czy szkoda
faktycznie zaistniała, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu niewykonania usługi we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości
50% wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1, za każe zdarzenie,
2) z tytułu niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia, niezgodnie z treścią oferty
i/lub zaproszenia do składania ofert, do którego był zobowiązany – w wysokości 5%
wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1 za każde zdarzenie,
3) z tytułu wypowiedzenia umowy, zgodnie z postanowieniami §6 – w wysokości 25%
wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1.

2
3

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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7. Przez nienależyte spełnienie świadczenia należy rozumieć wykonanie przedmiotu zamówienia
w sposób odbiegający od zapisów dokumentacji postępowania, w tym opisu przedmiotu
zamówienia i niniejszej umowy.
8. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
9. Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną
potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami
ust. 4 Wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie
obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
§6
Wypowiedzenie umowy
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących uchybień w wykonywaniu przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym.
§7
Zmiany umowy
3. Niedopuszczalne są zmiany zawartej umowy w sprawie przedmiotowego
z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający
w zakresie:

przewiduje

możliwość

zmiany

umowy

w

sprawie

zamówienia,
zamówienia

1) zmiany ilości uczestników wycieczek określonej w niniejszym zaproszeniu. Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość uczestników.
Ostateczna ilość zostanie podana (drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy)
w terminie 3 dni przed rozpoczęciem każdej wycieczki.
2) zmiany terminów poszczególnych terminów wycieczek określonych w niniejszej umowie
w sytuacji niezależnej od Wykonawcy i Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że nowy termin
musi się mieścić w przedziale czasowym maj-czerwiec 2018.

§8
Postanowienia końcowe
5. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego,
przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych
obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
7. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………….

……………………….
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Załącznik nr 3 do zaproszenia

OŚWIADCZENIE
Zamawiający:
C.M.T. Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

Wykonawca:
Nazwa:…………….………………………………………………………………………………………….…………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa zamówienia:
Zorganizowanie wycieczek jednodniowych i dwudniowych dla osób niepełnosprawnych
na terenie województwa śląskiego.

Oświadczam, że:
1. pomiędzy mną a Zamawiającym występują/nie występują*
powiązania osobowe;

powiązania kapitałowe bądź

2. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
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 a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Data i miejsce…………………………………..
…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy
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