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Załącznik nr 2  
znak: MOPS.271.ZO.8.2021

                                                                 Zamawiający:     
 Miasto Jordanów

                                                                                                            ul.  Rynek 1
                                                                                                            34-240 Jordanów 

                                                                       NIP: 552-15-79-821
                                                         Realizator- odbiorca: 
                                                                                                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                  ul. 3 Maja 2
                                                                                                34-240 Jordanów

Wykonawca/ Wykonawcy:

……………………………….....................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………….............................…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę
zorganizowania  i  przeprowadzenia 10 dniowego wypoczynku letniego terapeutycznego
na terenie Mazur (9 noclegów) w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do
15  lat  z  Placówki  Wsparcia  Dziennego  z  Miasta  Jordanó prowadzonego  w trybie
zapytania ofertowego oświadczam/ - my, że:

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY :

I. DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.   Oświadczam/  my,  że  spełniam/-my  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez
Zamawiającego:

2. Oświadczam/-my*,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/-ych  zasoby  powołuję  się/
powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…....................................…......................................................................................................
(podać  pełna  nazwę/  firmę,  adres,  a  także  w zależności  od podmiotu NIP/REGON,  KRS/CEiDG) spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

3. Oświadczam/-my*,  że  podwykonawcy,  którym  zamierzam  powierzyć  wykonanie  części
zamówienia spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

4. Oświadczam/-my, że  wszystkie  powyżej  podane informacje,  zawarte w oświadczeniach są
aktualne  i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich przedstawieniu. 
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5. Posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej
przedmiotem zamówienia.
6. Posiadam/posiadamy doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.

7. Dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,

8.  Dysponuję/dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9.  Znajduję/znajdujemy   się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia.

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, gdyż nie jestem powiązani są z
Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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.

2.  Oświadczam*,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/ych  zasoby  powołuje  się  w  niniejszym
postępowaniu, tj.:

…....................................…..........................................................................................................
(podać pełna nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/REGON, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Oświadczam*, że w stosunku do podwykonawców, którym zamierzam powierzyć wykonanie części
zamówienia nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

6. Oświadczam, że wszystkie powyżej podane informacje, zawarte w oświadczeniach są aktualne i
zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełna  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy ich przedstawieniu.

III. DOTYCZĄCE   SPEŁNIANIA WARUNKÓW ZGODNIE 
Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DN. 21.01.1997 

1. Oświadczam, że o spełniam  warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z  dn.  21.01.1997  w sprawie warunków,  jakie  muszą  spełniać  organizatorzy  wypoczynku  dla
dzieci młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania  ( DZ.U nr 12 poz.
67 z późn. zm.).
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IV.  DOTYCZĄCE   ZAPEWNIENIA  ZAPLECZA  SOCJALNO-BYTOWEGO,
GASTRONOMICZNEGO I ZAKWATEROWANIA:

1. Zapewniam/ zapewniamy zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku przez
cały  czas  trwania  wypoczynku;   w  ośrodku  zlokalizowanym  odległości  nie  większej  niż
……………….  m  od  plaży  (  odległość  rozumiana  jako  długość  trasy  do  przejścia  na
kąpielisko),  w  budynku  murowanym,  z  pokojami  maksymalnie  ……………………
- osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym w pokoju ( natrysk, umywalka WC);

2. Zapewniam./ zapewniamy zaplecze socjalno-bytowe;
3. Zapewniam./ zapewniamy zaplecze sanitarne;
4. Zapewniam./ zapewniamy zaplecze gastronomiczne;

Do  oferty  dołączam  opis  miejsca  pobytu  uczestników  przy  wskazaniu  adresu,  opisu  bazy,
fotografie, zdjęcia, foldery, katalog.

V. DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA 

1. Zapewniam/ zapewniamy pełnowartościowe posiłków dziennie w następujący sposób:
- w trakcie pobytu w ośrodku: cztery posiłki dziennie w tym jeden gorący posiłek : śniadanie, obiad

dwudaniowy,  podwieczorek,  kolacja  (zgodnie  z  zasadami  higieny  oraz  racjonalnego  żywienia
określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (  Dz. U.
2010 Nr 136, poz. 914 z późn.zm.); 

- posiłki będą  urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości,
jakości oraz wartości odżywczych;
- suchy prowiant oraz napoje w czasie podróży z Jordanowa do bazy i z powrotem; 
- możliwość wieczornego dożywiania /chleb + dżem/, całodobowy dostęp do napojów / herbata, woda,

soki/,
- zapewnienie  w dniu wycieczek do miejscowości atrakcyjnych turystycznie suchego prowiantu,  a po

powrocie gorącego posiłku; 
2. Zapewniam/  zapewniamy,  że pierwszy  gorący  posiłek  uczestnicy  otrzymają  po

zakwaterowaniu w obiekcie, a ostatni posiłek gorący   w dniu zakończenia turnusu przed wyjazdem.

VI. DOTYCZĄCE  ZAPEWNIENIA TRANSPORTU:
1. Zapewniam/ zapewniamy zorganizowanie bezpiecznego transportu uczestnikom wypoczynku
z miejscowości Jordanów do miejsca pobytu uczestników wypoczynku i z powrotem. 
2. Oświadczamy,  że  przewoźnik  posiada   wymagane  przepisami  dokumenty  oraz  podstawi
pojazd  sprawny  technicznie,  w  umówione  miejsce  (zgodnie  z  harmonogramem),  posiada  pełną
dokumentację  gwarantującą  jego  przejazd  na  trasie  określonej   w  umowie  zgodnie  z  przepisami
obowiązującymi w na terenie państwa polskiego, w tym odpowiednie ubezpieczenie  / ubezpieczenie
OC,  NNW,  aktualne  badania  techniczne/,   pojazd  w stanie  czystym,  zarówno  na  zewnątrz  jak  i
wewnątrz.
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3. Zapewniam/  zapewniamy zorganizowanie  sprawdzenie  stanu  technicznego  pojazdu  przez
policję w dniu wyjazdu. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie od Policji  protokołu dopuszczenia
pojazdu i kierowcy do przewozu osób.
4. Zapewniam/  zapewniamy uczestnikom  opiekę  podczas  transportu  oraz  suchy  prowiant  i
napoje dla uczestników w trakcie trwania podróży oraz dostęp do toalety;
5. Zapewniam/ zapewniamy  odwiezienia dziecka do domu przez Wykonawcę, w szczególnych
przypadkach  uniemożliwiających  dalszy  pobyt  dziecka  na  kolonii,  w  sytuacji  gdy,  opiekunowie
prawni lub przedstawiciele ustawowi nie mogą odebrać dziecka z wypoczynku letniego osobiście;

VII. DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA WYPOCZYNKU 

1. Jako  organizator  wypoczynku  oświadczam  ,  iż  dokonam  zgłoszenia  wypoczynku  w  bazie
wypoczynku  na  stronie  (http://wypoczynek.men.gov.pl)   i  wypełnię  obowiązek  przesłania
zgłoszenia  właściwemu dla miejsca organizacji wypoczynku kuratorowi oświaty najpóźniej na 21
dni przed terminem jego rozpoczęcia.

VIII. DOTYCZĄCE  NIE  PONOSZENIA  KOSZTÓW  PRZEZ  UCZESTNIKÓW
WYPOCZYNKU  ORAZ  OBJĘCIA ICH UBEZPIECZENIEM  NNW

1. Jako  organizator  wypoczynku  oświadczam,  że  uczestnicy  wypoczynku  nie  ponoszą  żadnych
kosztów podczas pobytu  i podróży, w tym kosztów leków (nie dotyczy leków przyjmowanych
przez  dziecko  stale,  wymienionych  w  karcie  kwalifikacyjnej  uczestnika  wypoczynku  lub  w
załączonym do karty zaświadczeniu lekarskim);

2. Jako organizator wypoczynku oświadczam, że wszyscy uczestnicy zostaną objęci  ubezpieczeniem
NNW w czasie przewozu oraz wypoczynku wszystkich uczestników.

........................., dn. .........................                              ........................................................

                                                                      Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

*niepotrzebne skreślić
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	5. Posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.

