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WZP.271.2.130.2014 MK Płock, dnia 10 grudnia 2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI

PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert

w przetargu na realizację zamówienia pn.

Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z programem

profilaktycznym dotyczacym profilaktyki uzależnień dla 80 dzieci ze szkół

podstawowych gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin

dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu,

narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

I. Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia.

II.Termin realizacji zamówienia: od 17.01.2014 r. do 01.02.2014 r. w jednym lub

dwóch turnusach bezpośrednio po sobie następujacych.

~1I.Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania

zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 1 usługę polegającą na zorganizowaniu wypoczynku (zimowego lub letniego)

o liczbie uczestników nie mniejszej niż 80, lub

b) dwie lub trzy usługi polegająca na zorganizowaniu wypoczynku (zimowego lub letniego)

o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 80.

IV.Kryteria oceny ofert:

1) Cena - 90%

2) Program pobytu i program profilaktyczny - 5%

3) Atrakcyjność ośrodka wypoczynku - S %

W każdym kryterium można uzyskać max 100 pkt

1) Kryterium: Cena - C

Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto jednego skierowania (cena

brutto za jednego uczestnika zimowiska), podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.



Zamawiający przyzna punkty wg. następującego wzoru:

C min

c = X 100 pkt = pkt

gdzie:
Co

C min - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

2) Kryterium: Program pobytu i program profilaktyczny - P
Punkty w kryterium "Program pobytu i program profilaktyczny" przyznawane będą za:
- korzystanie z pływalni (jedno wejście 10 pkt, dwa wejścia 20 pkt, trzecie i następne nie
będą punktowane)
- kino/teatr/muzeum (jedno wejście 10 pkt, dwa wejścia 20 pkt, trzecie i następne nie będą
punktowane)
- terrnv/aquapark (jedno wejście 15 pkt, dwa wejścia 30 pkt, trzecie i następne nie będą
punktowane)
- kręgielnia (jedno wejście 10 pkt, dwa wejścia 20 pkt, trzecie i następne nie będą
punktowane)
- program profilaktyczny realizowany przez psychologa - 10 pkt

3) Kryterium: Atrakcyjność ośrodka wypoczynku - A
Punkty w kryterium "Atrakcyjność ośrodka wypoczynku" przyznawane będą za:

- pomieszczenia sypialne z pełnym węzłem sanitarnym - 30 pkt
- pomieszczenia sypialne, stołówka i świetlica w jednym budynku - 20 pkt
- basen na terenie ośrodka - 30 pkt
- sala do ćwiczeń/treningowa na terenie ośrodka - 20 pkt

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwiekszą ilością punktów, stanowiących
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej
danego kryterium, obliczonych wg. wzoru:

O = C x 90% + P x 50/0 + A x 5 0/O
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium "Cena"

P - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium "Program pobytu i
program profilaktyczny"

A - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium "Atrakcyjność ośrodka
wypoczynku"

O - łączna suma punktów

3. Punkty będą zaokraglane do dwóch miejsc po przecinku.

V. Osoby uprawnione do kontaktu:

- Ewa Jabłońska (24 367-17-04)

- Magdalena Kucharska (24 367-14-61)

VI. Do oferty należy załączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji

o działalności gospodarczej,

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie

ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone

do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Formularz oferty - Załącznik Nr 1.



4. Formularz cenowy - Załącznik nr 2.

S.Wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - Załącznik

Nr 3.

Dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - oświadczenie wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem braku załączenia poświadczenia.

6. Program pobytu - Załącznik Nr 4.

7. Oświadczenie. że osoby przewidziane przez Wykonawcę do pełnienie funkcji wychowawców,

kierowników, pielęgniarek, osób realizujących program profilaktyczny, instruktorów posiadają

odpowiednie kwalifikacje - Załącznik Nr S.

8. Opis warunków zakwaterowania i wyżywienia - Załącznik Nr 6.

9.Dokumentację fotograficzną obiektu, w postaci zdjęć wysokiej jakości (w wersji papierowej w

formacie minimum lOx15cm - 1 zdjęcie lub cyfrowej wielkość pliku minimum 1MB - 1 zdjęcie)

lub/i filmu DVD przedstawiających:

obiekt wypoczynku,

przykładowe pokoje, w których zakwaterowani będą uczestnicy,

łazienkę (umywalki, wc, prysznice),

- jadalnię,

świetlicę,

pomieszczenie do prowadzenia zajęć grupowych,

boiska,

gabinet pielęgniarki/lekarza

oraz oświadczy, że standard elementów obiektu, które nie będą przedstawione na

fotografiach lub/i filmie nie jest gorszy. Zdjęcia powinny zawierać opis

przedstawianych obiektów.

10. Program zajęć profilaktycznych.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

VII. Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek l, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od

ul. Zduńskiej 3) - do dnia 16.12.2014r. do godz. 12 .00.

Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na

Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia :



4. Formularz cenowy - Załącznik nr 2.

S.Wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - Załącznik

Nr 3.

Dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - oświadczenie wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem braku załączenia poświadczenia.

6. Program pobytu - Załącznik Nr 4.

7. Oświadczenie, że osoby przewidziane przez Wykonawce do pełnienie funkcji wychowawców,

kierowników, pielęgniarek, instruktorów posiadają odpowiednie kwalifikacje - Załącznik Nr S.

8. Opis warunków zakwaterowania i wyżywienia - Załącznik Nr 6.

9.Dokumentację fotograficzną obiektu, w postaci zdjęć wysokiej jakości (w wersji papierowej w

formacie minimum 10x15cm - 1 zdjęcie lub cyfrowej wielkość pliku minimum 1MB - 1 zdjęcie)

lub/I filmu DVD przedstawiających:

obiekt wypoczynku,

przykładowe pokoje, w których zakwaterowani będą uczestnicy,

łazienkę (umywalki, wc, prysznice),

- jadalnię,

świetlicę,

pomieszczenie do prowadzenia zajęć grupowych,

boiska,

gabinet pielęgniarki/lekarza

oraz oświadczy, że standard elementów obiektu, które nie będą przedstawione na

fotografiach lub/i filmie nie jest gorszy. Zdjęcia powinny zawierać opis

przedstawianych obiektów.

10. Program zajęć profilaktycznych.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

VII. Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od

ul. Zduńskiej 3) - do dnia 16.12.2014r. do godz. 12 .00.

Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na

Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:



Oferta na: Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z programem

profilaktycznym dotyczacym profilaktyki uzależnień dla 80 dzieci ze szkół

podstawowych gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin

dysfunkcyjnych, w ktorych występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu,

narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

Nie otwierać przed dniem 16 grudnia 2014 r. godz. 12.00

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby

Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

VIII.Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących

dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej. W przypadku

zaoferowania równych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia

aukcji pomiędzy Wykonawcami oferującymi te same ceny.

IX. Termin związania ofertą - 30 dni. Zamawiający zamieści

postępowania na swojej stronie internetowej www.plock.eu.

z chwilą jej podpisania.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania w części lub w całości przetargu bez podania

przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru którejkolwiek

z ofert.

XI.Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego

się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy

wymagana jest forma pisemna.

XII.\y sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy

kodeksu cywilnego.

informację o rozstrzygnięciu

Zawarcie umowy następuje

ogłoszenia prowadzi

czym do złożenia oferty

Z poważaniem

d~~ E KTO.R
\\,~,"Y'h

Dugmuro Bednarska

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 -

Załącznik nr 2 -

Załącznik nr 3 -

Załącznik nr 4 -

Załącznik Nr S -

Formularz oferty

Formularz cenowy

Wykaz usług

Program pobytu

Oświadczenie, że osoby przewidzine przez Wykonawcę dp pełnienie fukncji wychowawców, kierowników,

pielęgniarek, instruktorów posiadają odpowiednie kwalifikacje

Opis warunków zakwaterowanie I wyżywienia.Załączik Nr 6 -

Urząd Miasta Plocka
Stary Rynek 1,09-400 PŁOCK

tet: 24 367 1S SS, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu


