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znak: MOPS.271.ZO.8.2021

ZAPYTANIE   OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Miejski  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  w związku z realizacją projektu „Placówka
Wsparcia  Dziennego  -  prawie  jak w domu” współfinansowanego  ze  środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  9.  Region  Spójny  Społecznie,  Działanie
9.2, Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert
cenowych na organizację letniego wypoczynku terapeutycznego.  

I.   ZAMAWIAJĄCY

    Miasto Jordanów                                                       
    ul. Rynek 1                                                                     
    34-240 Jordanów                                                            
    NIP 552-15-79-821         

   ODBIORCA                     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 2 
34-240 Jordanów 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES WYMAGAŃ 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  zorganizowanie 10 dniowego wypoczynku letniego 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 Jordanów. 
W  trakcie  pobytu  program  wypoczynku  winien  obejmować  programy  profilaktyczno-edukacyjne
dotyczące relacji rówieśniczych oraz  zdrowego stylu życia.    
Realizacja ma nastąpić w ciekawym turystycznie miejscu na terenie Mazur, w miejscowości położonej
nad jeziorem. . 
Łączna liczba uczestników  25 osób.

Kod CPV   55243000-5   Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci 
Kod CPV 55241000-1 Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych
Kod CPV  60140000 - Nieregularny transport osób 

2. Termin realizacji zamówienia: od 25 czerwca 2021 roku do 18 lipca 2021 roku.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do: 

1/ zorganizowania wypoczynku terapeutycznego dla 25 uczestników (9 noclegów) w miejscowości
położonej nad jeziorem,  w bezpośredniej bliskości jeziora /do 500 metrów - odległość rozumiana jako
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długość trasy do przejścia na kąpielisko/, w czystej ekologicznie okolicy o korzystnym klimacie,  na
zasadach określonych w  Ustawie z dnia 24 listopada 2017r.o imprezach turystycznych i powiązanych

usługach turystycznych  (tj. Dz. U. rok 2020, poz. 2139 ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej  z   dnia  30  marca  2016 r.  w  sprawie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży ( Dz. U. rok
2016, poz. 452 ), 

a) Wykonawca przekaże w terminie 3 dni  przed podpisaniem  umowy kompletną informację dla
uczestników i rodziców lub opiekunów prawnych o założeniach turnusu, programie kolonii,
programie profilaktycznym i warunkach organizacyjnych,

b) Zamawiający będzie mógł zmniejszyć liczbę uczestników turnusu wypoczynkowego w terminie
do 14 dni przed jego rozpoczęciem, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

c) Zamawiający  ponosi  koszty  w  wysokości  10%  wartości  brutto  za  każde  niewykorzystane
miejsce wypoczynkowe, w przypadku zmniejszenie liczby uczestników turnusu kolonijnego w
terminie krótszym niż 14 dni; 

d) Zmiany przewidziane w pkt. b i c nie mogą przekroczyć 15% łącznej liczby dzieci i młodzieży
wyjeżdżających  na  turnusy  kolonijne  i  mogą  wynikać  wyłącznie  z  przyczyn  zależnych  od
zakwalifikowanych do wyjazdu uczestników wypoczynku.

2/  zapewnienia  opieki  przez  wykwalifikowaną  kadrę,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  nadzoru
nocnego;  
wymagania odnośnie kadry:
-   kierownik  kolonii  sprawujący  nadzór  nad  placówką  wypoczynku  dla  dzieci  musi  posiadać
uprawnienia upoważniające go do pełnienia tej funkcji;
-  osoby  sprawujące  opiekę  nad  uczestnikami  winny  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  oraz
doświadczenie w tego typu pracy / liczebność kadry  wychowawczej oraz opiekunów podczas dowozu
uczestników - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa/; 
-  osoby  przeprowadzające  zajęcia  profilaktyczno-edukacyjne  muszą  posiadać  odpowiednie
kwalifikacje  i  doświadczenie  w  prowadzenia  zajęć  profilaktycznych  i  edukacyjnych  dla  dzieci
i młodzieży;
-  osoby  prowadzące zajęcia  rekreacyjno-sportowe legitymujące się  odpowiednim wykształceniem
oraz doświadczeniem w prowadzeniu tego typu rozrywek dla dzieci i młodzieży;
- przewodnicy wycieczek objazdowych muszą posiadać odpowiednie doświadczenie w kierowaniu
wycieczką;
- pielęgniarka z ważnymi uprawnieniami oraz lekarz -dochodzący.

Wykonawca  na  przestawi  zamawiającemu  co  najmniej  na  7  dni  przed  rozpoczęciem  turnusu
dokumenty  kwalifikujące  kadrę  wraz  z  danymi  tych  osób,  celem wysłania  zapytania  o  udzielenie
informacji  z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym – zał. 6.

3/  zapewnienia  bezpiecznego  transportu  uczestnikom wypoczynku  z  miejscowości  Jordanów do
miejsca pobytu uczestników wypoczynku i z powrotem. Przewoźnik powinien posiadać wymagane
przepisami dokumenty oraz podstawić pojazd sprawny technicznie, w umówione miejsce (zgodnie z
harmonogramem),  posiadając  pełną dokumentację  gwarantującą jego przejazd na trasie  określonej
w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie państwa polskiego, w tym odpowiednie
ubezpieczenie  / ubezpieczenie OC, NNW, aktualne badania techniczne/, w stanie czystym, zarówno
na zewnątrz jak i wewnątrz.
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4/   zorganizowania  sprawdzenie  stanu  technicznego  pojazdu  przez  policję  w  dniu  wyjazdu.
Warunkiem koniecznym jest  uzyskanie  od  Policji  protokołu  dopuszczenia  pojazdu i  kierowcy do
przewozu osób.

5/ przedstawienia Zamawiającemu harmonogram godzinowy odbioru uczestników z przed siedziby
Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie  co najmniej na 3 dni przed dniem realizacji zamówienia
(uczestnicy  powinni  dotrzeć  do  ośrodka  przed  godz.  14.00)  oraz  godzinę  wyjazdu
powrotnego ( po obiedzie i wykwaterowaniu uczestników). Wykonawca zapewni uczestnikom opiekę
podczas transportu.  Wykonawca zapewni  uczestnikom suchy prowiant i napoje w trakcie trwania
podróży oraz dostęp do toalety;

6/  zapewnienie  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;

7/  posiadania  obiektu  murowanego  usytuowanego  blisko  jeziora  /mak.  500  metrów  od  plaży/,
w dobrym stanie technicznym,  teren ośrodka duży, bezpieczny i ogrodzony, boisko sportowe do gier
i  zabaw  /piłka nożna, koszykówka, siatkówka/, plac zabaw, sala dydaktyczna oraz świetlica, TV,
całodobowy  dostęp  do  telefonu  dla  kierownika  grupy,  obiekt  musi  spełniać  wymogi  dotyczące
bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  warunków  higieniczno-sanitarnych  oraz  ochrony
środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
ochronie środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  30  marca 
2016 r.  w  sprawie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży ( Dz. U. rok 2016, poz. 452 ), 

8/ zakwaterowania uczestników  wypoczynku  przez 8 noclegów - w pokojach maksymalnie 4 - 6
osobowych z łazienką i toaletą w pokoju z dostępem do ciepłej i zimnej wody oraz zabezpieczenia
czystej pościeli.  W każdym pokoju muszą  znajdować się osobne miejsca do spania, szafa i półki aby
każdy uczestnik mógł swobodnie korzystać z wyposażenia, stolik i odpowiednia ilość krzeseł.

9/ zakwaterowania wszystkich uczestników w jednym budynku przez cały czas trwania wypoczynku;

- nie dopuszcza się możliwości zakwaterowania uczestników w namiotach, domkach kempingowych, 
budynkach szkolnych, internatach, bursach.

10/ zapewnienie na terenie ośrodka co najmniej jednego pomieszczenia na potrzeby izolatki;

11/ zapewnienie pełnowartościowych 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.  rok
2020 poz. 2021); 

- posiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości,

jakości oraz wartości odżywczych;
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- 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; 

-  pierwszy gorący posiłek uczestnicy otrzymują po zakwaterowaniu w obiekcie,  a  ostatni  posiłek
gorący  w dniu zakończenia turnusu przed wyjazdem.  

12/  realizacji  programów profilaktyczno-edukacyjne dotyczące relacji rówieśniczych oraz  zdrowego
stylu życia oraz programów  atrakcji kulturalno/turystycznych dostosowanych  do wieku uczestników
wraz  z  zapewnieniem  biletów  wstępu  i  wszelkich  niezbędnych  opłat,  tj.:  do  atrakcji  i  obiektów
turystycznych, społecznych, zabytków itp. dla wszystkich  uczestników wypoczynku;

Wymagania dotyczące programu wypoczynkowego: 

- zapewnienie uczestnikom bezpiecznego wypoczynku zgodnego ze zdrowym stylem życia; 

- zapewnienie minimum 2 wycieczek turystyczno-krajoznawczych z przewodnikiem, w tym jednej
autokarowej w odległości powyżej 30 km od miejsca zakwaterowania; 

- zapewnienie obecności uczestników na minimum 2 imprezach kulturalnych (wyjście do kina, teatru,

muzeum, na koncert, wystawę itp.) prowadzonych przez wykwalifikowana kadrę;

- zapewnienie uczestnikom stałego dostępu do korzystania ze świetlicy, placu zabaw, obiektów
i  urządzeń  sportowo–rekreacyjnych  oraz  sprzętu  sportowego,  przez  cały  czas  trwania  turnusu
wypoczynku letniego; 

- zorganizowanie ogniska, dyskoteki dla uczestników,

- przeprowadzenie programu zajęć rekreacyjno-sportowych, 

-  zapewnienie uczestnikom wyjść na plażę wraz z kąpielą  i plażowaniem, podczas słonecznej pogody
wraz z opieką ratownika wodnego.

13/ złożenia oświadczenia, ze 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);

14/  objęcia  ubezpieczeniem NNW w czasie przewozu oraz wypoczynku wszystkich uczestników;

15/  przedłożenia  sprawozdania merytorycznego po zakończeniu wypoczynku.
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16/  zgłoszenia  wypoczynku  w  bazie  wypoczynku  na  stronie  (http://wypoczynek.men.gov.pl)
i przesłania  kuratorowi oświaty najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia,

17/ współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz umożliwienie
przedstawicielowi  Zamawiającego  przeprowadzenie  kontroli  realizacji  przedmiotu  umowy,  co
najmniej w zakresie zgodności z zawartą umową, opisem przedmiotu zamówienia publicznego oraz
ofertą Wykonawcy; 

18/  niezwłocznego  powiadomienia  opiekunów  prawnych  lub  przedstawicieli  ustawowych  oraz
Zamawiającego o chorobie  zakaźnej  dziecka lub innej  przyczynie  uniemożliwiającej  dalszy pobyt
dziecka na wypoczynku, w celu odebrania dziecka, 

19) niezwłocznego podejmowania działań w przypadku spraw interwencyjnych, zgłaszanych przez
przedstawiciela Zamawiającego oraz do złożenia pisemnej notatki o podjętych działaniach, 

20) dostarczenia Zamawiającemu kart kolonijnych dla uczestników wypoczynku letniego w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy. 

21/ upoważnienie  Zamawiającego do potrącenia kary umownej z ustalonej zapłaty zgodnie z umową.

III.  GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

1.  O zamówienie mogą ubiegać się usługodawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1/ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają poniższy warunek:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem 
zamówienia.

2/ Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają poniższy warunek:
- posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.

3/ Potencjał techniczny:
O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  oraz
spełniają poniższy warunek:
- dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,

4/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają poniższy warunek:
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają poniższy warunek:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6/ Wykluczenia:

a) O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą 
podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

b)  W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy 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. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty
powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

2. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca na czas ważności umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  Zamawiający wybierze  ofertę, zawierającą
wszystkie wymagane załączniki, złożoną przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału
w  postępowaniu  i  nie  podlegającego  wykluczeniu,  która  otrzymała  najwyższą  liczbę  punków,
stanowiącą  sumę punktów uzyskanych  w ramach  wskazanych  kryteriów,  przy  czym maksymalna
liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert  wynosi  100.

3. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

a)    formularz ofertowy -   stanowiący  załącznik nr 1  do zapytania ofertowego,

b)   aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji.  W  przypadku
wskazania przez wykonawcę dostępności tych dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi
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adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  zamawiający  pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

c)  kserokopie  poświadczone za zgodność z  oryginałem  -  uprawnień do występowania w obrocie
prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  niezbędnych do wykonania określonych prac lub
czynności  (  m.inn.  zaświadczenia  potwierdzające  uprawnienia  organizatorów   turystyki  wydawane
przez właściwego wojewodę, zezwolenia wojewody, karty kwalifikacyjnej obiektu), 

d)  oświadczenie o spełnianiu warunków 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.) -  załącznik nr 2  do zapytania ofertowego,

e)  szczegółowy program wypoczynku / formularz własny/,

f) szczegółowy program  profilaktyczno-edukacyjny zakresu relacji rówieśniczych i zdrowego stylu
życia  / formularz własny/ ,

g)     listę  proponowanych  atrakcji  programu  kulturalnego  /  turystycznego  dla  35  uczestników

wypoczynku/ -  załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,

h) wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji
odnośnie   wychowawców/opiekunów, trenerów  prowadzących zajęcia profilaktyczno-edukacyjne,
rekreacyjno- sportowe, przewodnika wycieczek, pielęgniarki, ratownika wodnego - załącznik nr 3  do
zapytania ofertowego,

i)  opis miejsca pobytu uczestników przy wskazaniu adresu, opisu bazy przy zachowaniu wymagań
określonych  w  rozdz.   II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  /  ZAKRES  WYMAGAŃ   /
formularz własny/,

j) pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie
nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy,

k) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo
ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,

l/ wykazu wykonanych usług z zakresu przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich  3 lat, wraz z
referencjami – załącznik nr 4  do zapytania ofertowego,

ł/ parafowany projekt umowy -  załącznik nr 6  do zapytania ofertowego.

4. Pod  uwagę  będą  brane  tylko  oferty  pełne  tzn.  zawierające  wycenione  wszystkie  dokumenty.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  skontaktowania  się  z  właściwymi  Oferentami  w  celu
uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5. Zamawiający oczekuje zaoferowania usługi zgodnej z parametrami określonymi w rozdz. II. OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES WYMAGAŃ. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania faktycznej liczby uczestników przed podpisaniem
umowy.

7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu
Ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej  i  w  przypadku  zastrzeżenia  jej  przez  oferenta  jako
tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

8. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.

V. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

1. Kryteriami wyboru oferty będą:
1) cena ofertowa brutto – 60% 
2) doświadczenie Wykonawcy  – 20%,
3) proponowane atrakcje programu kulturalnego – 20%

2.   Zamawiający oceni ofertę przyznając punkty wg poniższych uregulowań:

1) Cena ofertowa brutto – 60 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

P –    łączna cena oferty:

        najniższa oferowana cena 
P = ______________________ x 100 pkt x 60%
           cena badanej oferty

2)   Doświadczenie w zakresie prowadzenia wypoczynku dla dzieci – 20%.
Doświadczenie  Wykonawcy  będzie  oceniane  na  podstawie  wykazu  wykonanych  usług  z  zakresu
przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich  3 lat, 

Ocenie podlegać będzie tylko należycie zrealizowane usługa.

Wykonawca za kryterium „doświadczenie w zakresie realizowanej usługi ” może otrzymać w sumie
0–20 % (wartość procentowa kryterium). Ilość punktów uwzględniona będzie według następujących
kryteriów:

Ocenie  podlegać  będzie  odrębnie,  każdy  zorganizowany  wypoczynek  z  zakresu  przedmiotu
zamówienia zrealizowany przez Wykonawcę, w ten sposób, że Wykonawcy, którzy zrealizowali  20
lub więcej  zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia,  otrzymają 20 %. W przypadku
mniejszej  ilości  zrealizowanych  zamówień  Wykonawca  otrzyma  liczbę  procentową  punktów
odpowiadającą ich ilości (np. 5 zamówień – 5 punktów, 10 zamówień – 10 punktów etc.). 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 5 
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Do  oceny  będą  brane  pod  uwagę  wyłącznie  usługi  wykazane  w  załączniku  nr  5  potwierdzone
dokumentami należytego ich wykonania  tj. referencjami  i wykazane w ww. załącznikach.

3)  Proponowane  atrakcje  programu  kulturalnego  /  turystycznego  dla  30  uczestników
wypoczynku/ - 20%.

Wykonawca za kryterium „ proponowane atrakcje programu kulturalnego ” może otrzymać w sumie
0–20 % (wartość procentowa kryterium). Ilość punktów uwzględniona będzie według następujących
kryteriów:
- zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej z przewodnikiem w odległości powyżej 30 km
od miejsca zakwaterowania – pkt.  5  za każdą wycieczkę,
-  zorganizowanie pieszej wycieczki turystyczno-krajoznawczej – pkt.  4   za każdą wycieczkę,
- wyjście do kina, muzeum, wystawa  – pkt. 2 za każdą atrakcję,
- wyjście do teatru, na koncert, wystawę - pkt. 3 za każdą atrakcję,
-  zorganizowanie ogniska  - pkt. 2 za każdą atrakcję,
- zorganizowanie  dyskoteki dla uczestników    - pkt.1 za każdą atrakcję,
- organizacja  konkursów  rekreacyjno-sportowych - pkt. 2 za każdą atrakcję,
- organizacja atrakcji wypoczynkowych / konkursy zabawy, gry/ - pkt. 1 za każdą atrakcję,

Ocenie podlegać będzie odrębnie, każda zaproponowana atrakcja z zakresu przedmiotu zamówienia
planowana do realizacji przez Wykonawcę, która musi być ujęta przez wykonawcę w  szczegółowym
programie wypoczynku / formularz własny/ i szczegółowym programie  profilaktyczno-edukacyjnym
z zakresu relacji rówieśniczych i zdrowego stylu życia  / formularz własny/, w ten sposób, że:
zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

A –    łączna ocena atrakcji:

        liczba atrakcji zaoferowanych w badanej ofercie
A = _______________________________________________    x 100 pkt x 20%
           największa liczba atrakcji spośród wszystkich ofert

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera wszystkie wymagane załączniki,
złożona  przez  Wykonawcę  spełniającego  wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  nie
podlegającego  wykluczeniu  oraz  otrzyma najwyższą  liczbę  punków,  stanowiącą  sumę  punktów
uzyskanych w ramach wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów, możliwych do
zdobycia w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert wynosi 100.

4.  Jeżeli  nie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
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wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane.   
          
6.  W  przypadku,  gdy  wartość  oferty  przedstawionej  w  odpowiedzi  na  zapytanie  będzie  wyższa
od zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą,
który  przedstawił  najkorzystniejszą  ofertę.  W  sytuacji  gdy  Wykonawca  nie  wyrazi  zgody  na
zmniejszenie ceny wówczas Zamawiający odrzuci jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę,
który przedstawił ofertę ocenioną jako drugą. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe
zapytanie ofertowe za nierozstrzygnięte.

VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.Oferty należy składać w formie pisemnej, lub  w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym  do dnia 31 maja 2021 roku do godz. 12.00.

2. Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

• osobiście w siedzibie  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów,
ul. 3 Maja 2,  (Sekretariat pok. 2 na I p.)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.,

• pocztą na adres siedziby Zamawiającego: Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Jordanowie  34-
240 Jordanów, ul. 3 Maja 2,  z dopiskiem „Wypoczynek dla dzieci 2021”, 

•  elektronicznie,  /  po uzupełnieniu dokumentacji   należy dokonać zapisu oferty  do formatu .pdf
i następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą formatu pades/  na adres
e-mail:  mops@jordanow.pl ,   lub  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej na adres: /mops_jordanow/SkrytkaESP.

 
3.    Dla  wszystkich  ofert  -   za  datę  doręczenia  dokumentów przyjmuje  się  datę  ich  wpływu do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie. 

4.  Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane. 

5. Dodatkowych informacji udziela Anna Stanowska  pod numerem telefonu 18 26 75 573. 

VII.   INFORMACJE DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2   Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr
119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
(adres:  ul.  3  Maja  2,  34-240  Jordanów,  telefon  kontaktowy:  18  26  75 573,  e-mail:
mops@jordanow.pl).

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych,  z  którym może Pani/Pan  skontaktować się  pod
adresem  e-mali:  inspektor@cbi24.pl  lub  pisemnie,  kierując  korespondencję  pod  adres  siedziby
Administratora.

3) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  lub  konkursu,  którego  wartość  nie  przekracza  wyrażonej  w złotych  równowartości  kwoty
30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4) Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do
wykonania  umowy,  której  jest  Pani/Pan  stroną  lub  do  podjęcia  działań  na  Pani/Pana  żądanie  przed
zawarciem umowy, a  także  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  c)  RODO – jako niezbędne  do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu,  o którym mowa w ust. 3,  odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być: 

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa
b) podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem  są

współadministratorami danych osobowych lub  przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe,
jako podmioty przetwarzające.

6) Administrator  nie  ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowych.

7)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust.
3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy
oraz inne przepisy prawa.

8)  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  w  tym  prawo  do  otrzymania  kopii  danych  podlegających

przetwarzaniu; 
2) prawo  żądania  sprostowania  danych  osobowych  które  są  nieprawidłowe,  a  także  prawo  żądania

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych1;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi

sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu

stwierdzenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  Administratora  są  nadrzędne  wobec
podstaw sprzeciwu.

4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 

1 Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu 
zamówienia publicznego i jego załączników. 
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9) W  związku  z  przetwarzaniem  przez  Administratora  Pani/Pana  danych  osobowych  nie  przysługuje
Pani/Panu:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO –
prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma
ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c)
RODO.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11) Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy.  Niepodanie  danych
osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia. 

12) Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Jordanów,  2021-05-19                                                                                

                                                                                                
Kierownik Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jordanowie 
                                                                                                               Barbara Trembacz

                                                                                                                                           Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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