
 
 
 
Zapytanie  ofertowe 
na zapewnienie noclegów oraz wyżywienia podczas obozu zimowego dla uczestników 

projektu „Rodzinne Tuczępy” 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, ul. Adama Mickiewicza 1, 25-352 Kielce 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat 
polegającej na zapewnieniu noclegów oraz wyżywienia w formie śniadanie-obiad- kolacja w 
ramach projektu pn.: „Rodzinne Tuczępy”. Liczba uczestników 30 + 3 opiekunów. W koszcie 
uczestnika projektu winy być zawarte wszystkie koszty wynikające z organizacji obozu zimowego.  
Oferta musi zapewniać spełnienie warunków zawartych w wytycznych GIS MZ i MEN dla 
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.  
Czas trwania obozu 7 dni.  
 
Miejsce realizacji zamówienia 

Beskidy 
 

Termin realizacji zamówienia  

Od 16.01.2022 do 22.01.2022r. – łącznie 7 dni we wskazanym terminie w zakresie wskazanych 
w zapytaniu dat. 
 
Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca winien wykazać doświadczenie minimum 1 rok w organizowaniu wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 

 

Potencjał techniczny 

1. Oferent spełnia warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2. Oferent spełnia warunki zgodne z wytycznymi GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku 

dzieci i młodzieży. 

 

Dodatkowe warunki 

Warunki udziału: 

I. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – zgodnie z 

opisem w Zapytaniu ofertowym. 

2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – 

zgodnie z opisem w Zapytaniu ofertowym. 

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

posiadają dostęp do potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – 

zgodnie z opisem w Zapytaniu ofertowym. 

4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia – zgodnie z opisem w Zapytaniu ofertowym. 



5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i podpiszą stosowne oświadczenie. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania 

Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

 

II. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 

odrzuceniem oferty z postępowania. 

 

III. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca zaproponował rażąco niską cenę. 

3. Oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 

 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 

1. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy – 

kwota brutto określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie, a Strony podpiszą aneks do niniejszej umowy 

stosownie korygujący kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług. 

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu 

realizacji Umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy. 

3. Ograniczeń sanitarnych i warunków zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń 

wprowadzanych przez Ministra Zdrowia, w zakresie zagrożenia wystąpienia chorób zakaźnych na 

terenie Polski. 

 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Ocena Ofert: 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które spełniają warunki postępowania. 

Podstawowym kryterium jest cena brutto w złotych  za organizację wypoczynku letniego. 

Należy również podać cenę za jednodniowy pobyt uczestnika uwzględniające wszystkie powyżej 

opisane składniki kosztów. 

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

otrzymają taką samą liczbę punktów Zamawiający zaprasza tych oferentów do złożenia ofert 

dodatkowych w zakresie ceny. Nowe oferty cenowe nie mogą być wyższe niż pierwotnie 

zaproponowane ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena (z 

uwzględnieniem ofert dodatkowych) będzie najniższa. 



Zamawiający zastrzega prawo unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 

 

Zamawiający - Beneficjent 

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, ul. Adama Mickiewicza 1, 25-352 Kielce 

NIP  9591749236, 

 

Składanie ofert 

Oferty należy składać pocztą na adres: 

Stowarzyszenie Ziemia Buska,  

Zbludowice ul. Korczyńska 38, 28-100 Busko - Zdrój  

 

Termin składania ofert do dnia 07 stycznia 2022 roku do godz. 12.00 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty  

2. Załącznik nr 2 -Oświadczenie wykonawcy  

3. Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach 

4. Załącznik nr 4 -Oświadczenie wykonawcy o powiązaniach 

5. Załącznik nr 5 - Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 

6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy 

 

Dodatkowe informacje o projekcie 

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” jako partner realizuje projekt pod nazwą "Rodzinne Tuczępy". 

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś 

priorytetowa: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. 


