
                                                             
 

ZAPROSZENIE Nr 46/2017 
z dnia 06.06.2017 r. 

 
do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro 

 
 
 
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: 
Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Magicznych Ogrodów k. Janowca dla dzieci 
w wieku 3-5 lat z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w 
Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy 
na start”. 
Projekt realizowany w Gminie Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości 
edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Magicznych Ogrodów k. Janowca dla dzieci 
w wieku 3-5 lat z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w 
Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy 
na start”, realizowanego w Gminie Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości 
edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPSW.08.03.01-
26-0038/15. 
 

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia: 
 

Wycieczka edukacyjna jednodniowa dla dzieci w wieku 3-5 lat z Punktu 
Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole. 
Program wycieczek musi być dostosowany do wieku, możliwości dzieci ( 3 – 5 lata)  
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu wycieczki zawierającego dokładne  
określenie czasu wyjazdu i powrotu, najpóźniej 4 dni przed planowanym wyjazdem. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zamówienia, który zawiera szczegółowy wykaz zawierający cenę biletu oraz transport  
w przeliczeniu na osobę. 
 
1.3 Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 
31.07.2017r. ( z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt ) – szczegółowe terminy wycieczki 
zostaną ustalone z Wykonawcą po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 
 
1.4 Szacunkowa liczba uczestników:  
- Punkt Przedszkolny w Bałtowie: 
- 24 dzieci +3 opiekunów 



 
- Punkt Przedszkolny w Okole: 
- 17 dzieci + 2 opiekunów 
 
Ostateczna liczba uczestników może ulec zmianie ( zmniejszeniu ), zostanie ona podana 
najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zamawiający dokona płatności 
za faktyczną liczbę uczestników danego wyjazdu. Zmiana liczby uczestników nie spowoduje 
zmiany ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę. 
 
1.5 Zobowiązania Wykonawcy 
- Odbiór i odwóz uczestników wycieczki z miejsca zbiórki ( PSP w Okole, Okół 82, Punkt 
Przedszkolny w Bałtowie, Bałtów 32 ); 
- Przewóz autobusem (wyposażonym w klimatyzację i pasy bezpieczeństwa) na trasie 
zbiórki – miejsce/a docelowe wyjazdów –miejsce zbiórki; 
- Bilety wstępu do atrakcji w miejscu/ach wyjazdów dla uczestników wycieczki; 
- Opiekę pilota w trakcie wyjazdu; 
- Obiad dla uczestników wyjazdu (drugie danie np. frytki/ziemniaki, filet z kurczaka/indyka, 
zestaw surówek, sok); 
- Suchy prowiant (bułka drożdżowa, bułka z żółtym serem, woda niegazowana z niekapkiem 
500 ml, herbatniki 50 g) 
- Przewodnicy po atrakcjach; 
- Opłaty parkingowe w trakcie wyjazdów; 
- Ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdów; 
- upominek z miejsca pobytu (oznakowane logotypem Magiczne Ogrody). 
 
 1.6 Cena 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem 
cenowym – stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Ceny podane w formularzu cenowym obowiązują przez cały okres realizacji zamówienia. 
 
 1.7 Rozliczenie  
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym w Wykonawcą nastąpi po każdym  zrealizowanym 
wyjeździe, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz faktury, przelewem na numer 
rachunku bankowego. 
 
1.8 Wspólny Słownik Zamówienia: 
 
- 63511000- 4 -  organizacja wycieczek 
 
 
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  
     warunki, dotyczące: 

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym   
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
W zakresie spełniania tego warunku wymagane jest posiadanie wiedzy  
i doświadczenia niezbędnego do należytego zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym   
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym   
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 



d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym   
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  
o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące Załącznik  
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz złożone przez wykonawcę dokumenty. 
 
3. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych 
      przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu 
      przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 
    
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
a) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zaproszeniem. 
b) Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie. 
c) Oferta została złożona, w sposób określony przez zamawiającego. 
d) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego 
kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej: 

 
a) Cena –liczona w następujący sposób: 
 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 
Szczegółowy opis, 

wzór 
Uwagi 

objaśnienia 

1. 
Cena brutto  
(z Formularza 
ofertowego) 

80 % 

Lp = cena oferowana 
minimalna brutto / 
cena badanej oferty 
brutto x 80 

Lp – liczba 
punktów 

2.  Termin płatności  20% 
Poniżej tabeli Lp – liczba 

punktów 

 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem 
ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niemniejszego zaproszenia. 

 
b) Termin płatności: 
Punkty będą przyznawane na zasadzie: 

 termin płatności 30 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury lub rachunku 
zamawiającemu: 20 pkt. 

 termin płatności  21 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury lub rachunku 
zamawiającemu: 15 pkt. 

 termin płatności  14 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury lub rachunku 
zamawiającemu:10 pkt. 

 
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać dana oferta za kryterium termin płatności to 
20 pkt. Zaoferowanie terminu płatności poniżej 14 dni spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Maksymalna liczbą punktów jakie można uzyskać z kryterium cena i termin płatności to 100 
pkt. 

 
 



 
4. Miejsca i terminy: 
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości składania ofert (wraz z wymaganymi 
załącznikami): 

 osobiście: w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27- 423 Bałtów, pokój nr 14 
(sekretariat), lub  

 pocztą lub kurierem (liczy się data i godzina wpływu)  

 mailowo na adres: gmina@gminabaltow.pl oraz maliodkrywcy@gminabaltow.pl 

 faksem pod numerem: 41/ 264 13 03 
 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2017 r. do godz. 13.00. 
 
Dane w/s zamówienia oraz formularze załączników dostępne są na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.gminabaltow.pl (zakłada: zamówienia publiczne). 
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Donata Majewska: tel. 
509 145 730; Biuro Projektu – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, 27-423 
Bałtów, Bałtów 32 a. 
 
5. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielone 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 
w imieniu beneficjenta 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, pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
     powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
     kurateli. 
 
 
6. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy   
     w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy  
     w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 
     I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usługi: 
       1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  
            i  Wykonawcy, szczególności: 
            a)  wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego; 
      II. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
       1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zaproszeniem  
           nr 46/2017 
 

O terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą telefoniczną. 
 

Załączniki: 
 
- Formularz ofertowy  - zał. nr 1 
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 
 
Bałtów, dnia 06.06.2017r.         
     
 

Wójt Gminy Bałtów 
/-/ mgr Andrzej Jabłoński 

mailto:gmina@gminabaltow.pl
http://www.gminabaltow.pl/

