
 

 

Białystok, 06.06.2018 r. 

       (miejscowość i data) 

Zapytanie ofertowe nr 7/Omnibus17 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty 

dotyczącej zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom obozu przetrwania i ich opiekunom w ramach projektu 

„OMNIBUS – program rozwijania kompetencji kluczowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1.  Nazwa i adres Zamawiającego:  

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 

Zamówienie na rzecz: Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

z siedzibą w  Suwałkach.  

1.2. Adres strony internetowej zawierającej Zapytanie ofertowe:  

www.zdz.bialystok.pl  

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom Obozu 

Przetrwania tj. dla 49-osobowej grupy młodzieży w wieku 16 - 18 lat oraz 3 opiekunów i 1 instruktora. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OMNIBUS – program rozwijania kompetencji 

kluczowych”. Celem organizacji obozu jest przygotowanie uczniów do działań indywidualnych i 

zespołowych w różnych warunkach terenowych, propagowanie zdrowego (aktywnego) stylu życia, 

kształtowanie postaw proekologicznych, kształtowanie zaradności i kreatywności uczniów, nabywanie 

umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywanie własnych słabości i kompleksów, poznanie własnych 

możliwości i ograniczeń, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć. Uwrażliwienie na piękno przyrody, modelowanie 

właściwego wzorca postawy młodzieży, dążenie do zmiany zachowania wśród uczniów sprawiających 

problemy wychowawcze.  

Termin realizacji zamówienia: 21.09-25.09.2018 r. 

 

2.2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 

92620000-3 - Usługi w zakresie sportu 

2.3.Szczegółowy opis zamówienia: 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 49 uczestnikom projektu i 3 opiekunom oraz 1 

instruktorowi biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego, noclegów i całodziennego 

wyżywienia, miejsca obozu wraz z wymaganym sprzętem i wyposażeniem określonym poniżej. 

Część I 

Rodzaj usługi Wytyczne dot. realizacji usługi 

Zakwaterowanie 

21.09-25.09.2018 

 Przybycie grupy 21.09.2018 r. ok. godz. 7.00 

 Zakwaterowanie uczestników i kadry w obiektach do tego przystosowanych, w 

budynkach murowanych lub drewnianych. 



 Zakwaterowanie uczniów w pokojach 3-6 osobowych, kadry w pokojach 1-2 

osobowych.  Oddzielne pomieszczenia dla dziewcząt i chłopców.   

 Pokoje wyposażone w łazienki z umywalkami, toaletami i prysznicami i/lub 

wannami. Dopuszcza się możliwość łazienek na korytarzu lub współdzielonych 

z innymi pokojami. Całodobowy dostęp do ciepłej wody. 

 Sprzęt kwaterunkowy musi być w dobrym stanie technicznym. Łóżka, materace, 

koce i pościel nie mogą być brudne lub poniszczone – podarte, zużyte.  

 W Ośrodku znajdować się powinno oddzielne pomieszczenie  na stołówkę 

mieszczącą 53 osoby. 

 Zapewnienie jednego pomieszczenia mieszczącego 54 osoby godzinach 

wieczornych do dyspozycji grupy z możliwością oglądania telewizji lub filmów. 

 Zakwaterowanie musi spełniać wymagania Głównego Inspektora Sanitarnego, 

wyposażenie ośrodka w sprzęt przeciwpożarowy stosownie do norm 

bezpieczeństwa. 

 Opuszczenie miejsca zakwaterowania po śniadaniu 25 września 2018 r. 

 Zapewnienie miejsca na ognisko z opałem na wieczór. 

Wyżywienie 

 Stołówka znajduje się na terenie ośrodka, w którym będą zakwaterowani 

uczestnicy - musi spełniać wymagania sanitarno – epidemiologiczne.  

 Zapewnienie dla 49 uczniów, 3 opiekunów oraz 1 instruktorowi  3-4 

urozmaiconych posiłków dziennie, odpowiadających normom żywieniowym 

młodzieży zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości 

odżywczych, bogate w witaminy, z dużą ilością warzyw i owoców. Śniadania, 

obiady i kolacje powinny być przygotowywane przez miejscową kuchnię lub 

mogą być dowożone na miejsce obozu (catering). W skład wyżywienia 

wchodzą: 

 śniadanie min. mleko, płatki zbożowe, świeże pieczywo, masło, dżem, co 

najmniej 2 rodzaje wędlin i serów, warzywa, kawa, herbata, kakao, sok, woda 

 suchy prowiant: 2 kanapki tj. 2 bułki typu kajzerka z masłem, wędliną lub 

serem, owoc (1 szt.), baton (1 szt.) lub 1-kawałek ciasta, jogurt (słodki) – 1szt., 

mineralna niegazowana o pojemności 0,5l. 

 obiadokolacja/ lub obiad/ lub kolacja: składający się z 2 dań tj. zupa i drugie 

danie (ziemniaki lub frytki lub produkty mączne np. kasza, makaron oraz porcja 

mięsa lub ryby, surówka + kompot)  

 Zapewnienie uczestnikom całodobowego dostępu do termosów z napojami tj.; 

herbata lub woda. 

 W czasie pobytu w ośrodku osób na diecie wegetariańskiej lub innej 

spowodowanej chorobą uczestnika Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla 

nich posiłki odpowiadające ich diecie. Liczba uczestników będących na 

specjalistycznych i wegetariańskich dietach, zostanie podana Wykonawcy 2 

tygodnie przed przyjazdem. 

Pierwszym posiłkiem jest śniadanie, a także ostatnim posiłkiem jest śniadanie oraz 

zapewnienie suchego prowiantu tj. dla każdej osoby: 2 bułki typu kajzerka z 

masłem, wędliną lub serem, owoc (1 szt.), baton (1 szt.) i woda (1 szt.) mineralna 

niegazowana o pojemności 0,5l. 

Bilety wstępu do 

Tatrzańskiego 

Parku 

Narodowego 

 Bilety stepu do Tatrzańskiego Parku Narodowego w dniach 21-24.09.2018 dla 

53 osób 

 

2.3.2.1 Wykonawca w każdej części zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu zakwaterowania 

osobę odpowiedzialną za obsługę i kontakt z uczestnikami obozu oraz Zamawiającym.  



2.3.2.2 W celu weryfikacji podanych przez Wykonawcę informacji w ofercie i ich zgodności ze stanem 

faktycznym, Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie badania i oceny oferty do 

przeprowadzenia rekonesansu oferowanego rejonu obozu. 

2.3.2.3 Zamawiający przydziela 4 swoich przedstawicieli: 3-ej opiekunowie oraz 1 instruktor i 

jednocześnie pełniących nadzór nad realizacją zamówienia, którzy mają prawo do: pobytu w 

obozie, w którym zakwaterowana będzie grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w 

Białymstoku z siedzibą w Suwałkach, z zakwaterowaniem w oddzielnym pomieszczeniu, pełnego 

wyżywienia, pełnego korzystania z programu obozu wraz z uczestnikami /z zapewnieniem biletów 

wstępu do oferowanych przez Wykonawcę obiektów/miejsc/sprawdzania warunków socjalno-

bytowych, współdziałania z Wykonawcą, wykonywania zdjęć podczas trwania turnusu w celu 

dokumentacji przebiegu obozu, pisemnego potwierdzenia wykonanych usług, stanowiącego 

podstawę do zapłaty faktury.  

2.3.2.4 Liczba uczestników obozu może się zmienić o 2 osoby (zarówno na plus i na minus). Wykonawca 

nie obciąży Zamawiającego kosztem w przypadku niewykorzystania z przyczyn losowych 

wszystkich miejsc objętych zamówieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

ilości osób, o czym powiadamia Wykonawcę najpóźniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem. 

Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z 

Przedstawicielem Zamawiającego - po podpisaniu umowy. 

 

2.3.3 Oferta powinna zawierać opis oraz kalkulację cenową w kategoriach: 

- Zakwaterowanie (21.09-25.09.2018) 

- Wyżywienie (5 śniadań, 5 prowiantów, 4 obiadokolacje) 

-Bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego (21.09-24.09.2018 – 53osoby *4dni) 

 

W kalkulacji należy podać koszt na osobę/sztukę* dla wyżej wymienionych kategorii oraz koszt ogólny. 

Należy podać ceny brutto zawierające wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem usługi. 

 

2.4. Oferty częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje 

udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przy 

udziale podwykonawców.  

 

2.5. Negocjacje ceny 

Dopuszcza się możliwość negocjacji. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z wykonawcą, który w 

trybie zapytania ofertowego złożył najlepszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji gdy 

najlepsza oferta przewyższa kwotę założoną w budżecie projektu przeznaczoną na ten przedmiot 

zamówienia.  

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3.1. Wykonawcy wykluczeni  

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 są powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiający. Przez powiązanie kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 



 pozostawaniu 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. 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

3.2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz/lub na moment realizacji zamówienia 

dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia.   

 

4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 3. na podstawie złożonego 

wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia” 

 

 

5.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 

 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Załącznik nr 2). 

 Opis oferowanego miejsca zakwaterowania (Załącznik nr 3) 

 Oświadczenie klauzule społeczne (Załącznik nr 4) 

 

 

6.  KRYTERIA OCENY OFERT 

 

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 C - Oferowana cena brutto – 50% 

 O - Opis oferowanego miejsca i warunków obozu – 40% 

 KS - Klauzule społeczne – 10 % 

 

6.2.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). Max. ilość punktów: 50 

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
                                                     Najniższa oferowana cena brutto 

C – liczba punktów za cenę =                           x 50 

                                                   Cena oferty badanej brutto 

 

6.2.2.   Zasady oceny kryterium Opis (O). Max. ilość punktów: 40 

W kryterium opis oferowanego miejsca i warunków obozu ocenia się: 

 Wyposażenie miejsca - max 20 pkt.- wykazanie posiadania wyposażenia zgodnie z tabelą za 

każdy wskazany sprzęt/ wyposażenie z tabeli wskazane TAK - 2 pkt.  

 Lokalizacja (miejsce zakwaterowania) - max 20 pkt. 

Miejsce najbliżej położone w stosunku do miejscowości Zakopane liczonej w kilometrach. 

Wykonawca, który zaoferuje najbliżej położone miejsce otrzyma 20 pkt. pozostali Wykonawcy 

proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru: odległość lokalizacji obozu najbliżej położonego od 

miejscowości Zakopane/ odległość lokalizacji miejsca zakwaterowania pozostałych Oferentów x 

20 



 

6.2.3.   Zasady oceny kryterium Klauzule społeczne (KS). Max. ilość punktów: 10 

Punkty za w/w kryterium będą obliczone wg następującego wzoru: 
                                                   Liczba wskazanych osób w badanej ofercie 

 KS – liczba punktów =                       x  10  
                                      Najwyższa liczba osób wykazanych w ofercie 

 

Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” tj. 10pkt. zostaną przyznane, na podstawie oświadczenia 

według Wzoru określonego w Załączniku nr 4 do formularza ofertowego zawierającego informacje, 

czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule, tzn. ile osób znajdujących 

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 

50 lat i więcej osoby o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym  i niższym, 

osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub 

powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki) zostanie zaangażowanych do realizacji 

zamówienia. Na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. 

Spełnienie klauzuli oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w 

warunki. Punkty będą liczone do 2 miejsc po przecinku. 

 

6.3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w poszczególnych pod kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie 

można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą. 

 

7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

upływu terminu składania ofert.  

 

 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:  
Osoba uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Sadowska  tel.: 85 742 80 87, fax: 85 742 41 

51, e-mail: a.sadowska@zdz.bialystok.pl 

 

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Oferty należy składać faxem nr: 85 7424151, elektronicznie pod adresem: a.sadowska@zdz.bialystok.pl 

lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 

Białystok, pok. 221, w terminie najpóźniej do 13.06.2018 do końca dnia tj. do godz.  23:59. Decyduje 

data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy 

złożyć w godzinach pracy biura tj. 7:15 - 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY  

10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-

mail), jak również zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego. 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany 

treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

10.2. Z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa.  

10.3. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia 



dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówień 

dodatkowych związanych z zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami zawartymi w 

Wytycznych, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. 

10.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o tych okolicznościach.  

11. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

3. Opis oferowanego miejsca zakwaterowania 

4 .Oświadczenie klauzule społeczne 

 



 

 

 


