
                                     
„Lubuska Szkoła Równych Szans – III edycja” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
GMINA  DREZDENKO 
 
 
RI.271.2.10.2012       Drezdenko dnia 21.03.2012r 
 
 
 
  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA ZAKWATEROWANIE Z WYŻYWIENIEM 

W ZAKOPANEM DLA WYCIECZKI Z GIMNAZJUM NR 1 IM. J. NOJIEGO W DREZDENKU. 
 
ZAMAWIAJĄCY 
 

Zamawiający  Gmina Drezdenko 
Adres ul. Warszawska 1, 66 - 530 Drezdenko 
REGON 210966757 
NIP 595-000-70-25 
Osoba upoważniona do 
kontaktów 

Tomasz Fiedler 

Telefon 95 762 02 02 

Fax 95 762 02 20  
e-mail przetargi@drezdenko.pl  
Strona www www.bip.drezdenko.pl  
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia  
Informacje ogólne 

Nazwa zamówienia: 
Zakwaterowanie z wyżywieniem w Zakopanem dla wycieczki z 
Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku. 
Informacje ogólne: 
Zakwaterowanie z wyżywieniem dla grupy 40 osób (36 uczniów + 4 
opiekunów) 

Informacje dotyczące 
zakwaterowania  

Miejsce zakwaterowania: ZAKOPANE (w promieniu 4 km od 
Krupówek),  
Standard zakwaterowania: hotel, dom wczasowy, pensjonat. 
Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z łazienkami (co najmniej 1 łazienka na każde 4 
osoby). 
Ilość osób do zakwaterowania: 40 osób (36 uczniów + 4 opiekunów) 
Pokoje z łóżkami jednoosobowymi. 
W pokoju szafa z półkami i wieszakiem, odpowiednia gabarytowo do 
ilości zakwaterowanych, ręczniki  
W pokoju stolik i krzesła w ilości, jak liczba zakwaterowanych. 
Pokoje czyste, sprzęt nie wyeksploatowany. 
Ilość dób hotelowych: 3 (02/03.07, 03/04.07, 04/05.07.2012) 
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Informacje dotyczące 
wyżywienia  

W miejscu zakwaterowania bądź w promieniu nie więcej niż 500 metrów 
od miejsca zakwaterowania. 
Miejsce przygotowane do żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 
Istniejące pozytywne kontrole Sanepid, wdrożony HAACP. 
Ilość osób żywionych  40osób (36 uczniów + 4 opiekunów ) 
 
Ilość śniadań: 3 (03.07, 04.07, 05.07.2012), 
godziny wydawania: 8.00  
Ilość II śniadań ( na wynos): 3 (03.07, 04.07, 05.07.2012), 
godziny wydawania:  11.30 
Ilość obiadokolacji : 4 (02.07, 03.07, 04.07, 05.07.2012),  
godziny wydawania:  18.00, 05.07.2012 godz. 15.00 
 
Śniadanie: minimalna zawartość: produkt nabiałowy: mleko z płatkami 
lub jogurt lub serek homogenizowany lub ser żółty lub jajka, wędlina, 
masło, pieczywo świeże, ogórek i pomidor w plasterkach, herbata;  
II Śniadanie : minimalna zawartość: ser żółty, wędlina, masło, pieczywo 
świeże( 2 bułki ), pomidor, owoc świeży, sok lub woda mineralna 
poj.500ml. 
Obiadokolacja: minimalna zawartość: dwa dania: zupa; danie główne: 
ziemniaki lub frytki lub kasza gryczana lub kluski lub makaron, surówka 
z warzyw świeżych, porcja mięsa: kotlet schabowy, gulasz, ryba smażona, 
filet z kurczaka, sok lub kompot. 

Szczegółowa deskrypcja 
kodem CPV 

55.27.00.00-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i 
miejsca noclegowe 

 

OFERTA 
 

Warunki udziału w 
postępowaniu 

Wykonanie co najmniej 2 dwóch usług zbiorowego zakwaterowania 
grupy osób, obejmującej co najmniej 30 osób, w okresie co najmniej 3 
dni. 
W przypadku  
1. obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) posiadanie: opinii 
właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej 
Straży Pożarnej wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi 
obiektu lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, o 
której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia; 
2. obiektów używanych okazjonalnie do wypoczynku posiadanie: 
opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej 
Straży Pożarnej wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi 
obiektu lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, o 
której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia oraz szkicu 
poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, 
zawierającego szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do 
zajęć wychowawczo rekreacyjnych. 
 

Wykonanie co najmniej 2 dwóch usług zbiorowego zakwaterowania i 
wyżywienia grupy osób, obejmującej co najmniej 30 osób, w okresie co 
najmniej 3 dni.  
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Miejsce przygotowane do żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 
Istniejące pozytywne kontrole Sanepid, wdrożony HACCP. 

Dokumenty na 
potwierdzenie spełniania 
warunków 

Oświadczenie – zał. nr 2 
 

Wykluczenie z 
postępowania 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty,        które 
powiązane 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:  
1.  uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej; 
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
4. 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. 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty 
niespełniające warunków udziału w postępowaniu. 

Wymagana zawartość 
oferty 

Oferent składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące 
dokumenty:  
1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,  
2) oświadczenie Oferenta że spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wg załączonego wzoru - zał. nr 2,  
3)  zaparafowany wzór umowy – zał. nr 3,  
 
Powyższe dokumenty dostępne są do pobrania na stronie 
www.bip.drezdenko.pl zakładka Zamówienia Publiczne > Zaproszenia 
do składania ofert.  
 
Opis sposobu przygotowania oferty:  
1)  Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,  

Kopertę należy opisać następująco „Oferta nie otwierać przed 
06.04.2012 godz. 09:30” 

 
2)  Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. 
Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i 
musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić 
czytelną i trwałą techniką. 

Kryteria oceny ofert Cena – 100 %  
Sposób obliczenia ceny Cena  powinna zawierać:  

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,  
2)  obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.  
3)  Cena podana przez Oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca 
przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w 
okresie jej trwania.  

Miejsce i termin złożenia 
oferty 

1)  Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 06 kwietnia 2012 r., do 
godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego  
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym 
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powyżej  zostanie Oferentowi zwrócona  bez otwierania.  
Miejsce i termin otwarcia 
oferty 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2012 r. o godz. 
09.30 w siedzibie Zamawiającego   

Warunki dodatkowe Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie 
postępowania.  
Zamawiający  zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyn unieważnienia.  
Zamawiający  zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów 
bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji 
pomiędzy oferentami.  

Załączniki:  1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,  
2)  oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wg załączonego wzoru - zał. nr 2,  
3)  zaparafowany wzór umowy – zał. nr 3. 

      
 
 
       21.03.2012   wz. BURMISTRZA 
                /-/ Andrzej Kozubaj 

Z-ca Burmistrza  
                          ………………………………………..  
                       ( data i podpis zamawiającego)  
  
  

                      
 
 
 
 
 
 
 

 


