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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-23277-50700

50700

Powstaje w kontekście projektu
RPLU.11.02.00-06-0003/17 - Klub Seniora w Gminie Rybczewice

Tytuł

Klub Seniora w Gminie Rybczewice
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w
następujących przypadkach:
1) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na
wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników wycieczki;
2) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie
wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;
3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją
ﬁnansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji
zamówienia;
4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
5) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;
6) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
7) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji,
która przyznała środki na sﬁnansowanie umowy;
8) dopuszcza się zmianę warunków płatności w uzasadnionych przypadkach;
9) gdy na należyte wykonanie umowy wpływają okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, zmian umowy dokonuje się w trybie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
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10) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy
jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-26
1. Zapytanie + załączniki

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-05-26

2021-05-26

Termin składania ofert
2021-06-04 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice Drugie
NIP: 7122926446

Osoby do kontaktu
Małgorzata Banaszkiewicz
tel.: 81 582 18 92
e-mail: ps@gopsrybczewice.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Organizacja wyjazdów integracyjnych w 2021 r.
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi inne

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów integracyjnych w 2021 r. dla członków
Klubu Seniora w Gminie Rybczewice, objętą projektem pn. „Klub Seniora w Gminie Rybczewice”,
współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie
społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch wyjazdów integracyjnych, zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1) Jednodniowa wycieczka do Kozłówki dla 25 uczestników + 2 opiekunów (muzeum Zamoyskich w
Kozłówce), w terminie sierpień 2021 r.;
2) Czterodniowa (4) wycieczka Gdańsk – Gdynia – Sopot – Malbork
(Gdańsk: Archikatedra Oliwska - koncert organowy, Park Oliwski, Bazylika Mariacka, zwiedzanie
Starego Miasta, Westerplatte; Gdynia: oceanarium, przepływ statkiem na Hel (zwiedzanie Helu,
plażowanie); Sopot: molo, opera leśna; Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku) dla 25 uczestników
+ 2 opiekunów uczestników, w terminie wrzesień 2021 r.;
3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
a) Środek transportu - dowóz zorganizowanej grupy z miejscowości Rybczewice Drugie na miejsce
wskazane w zleceniu i jej odwiezieniu. Wykonawca musi zapewnić kierowcę z prawem jazdy
właściwej kategorii, zapewnić bezpieczeństwo i higieniczne (klimatyzacja, ogrzewanie) warunki
przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego;
b) Pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
c) Zapewnienie opieki licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki;
d) Pokrycie wszystkich opłat ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych obiektów;
e) Przygotowanie szczegółowego planu wycieczki, z uwzględnieniem czasu i miejsca posiłków,
f) W przypadku wycieczki jednodniowej (1) zapewnienie obiadu, w przypadku wycieczki
czterodniowej (4) zapewnienie całodziennego wyżywienia,
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g) Ubezpieczenie uczestników wycieczek;
h) W przypadku wycieczki czterodniowej (4) zapewnienie zakwaterowania w hotelu (preferowany
nocleg blisko plaży nie koniecznie w miejscowościach objętych zwiedzaniem) co najmniej
dwugwiazdkowym lub pensjonacie, pokoje 2/3 osobowe z łazienkami przystosowanymi dla osób
niepełnosprawnych.

Kody CPV
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63511000-4 Organizacja wycieczek

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska

Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji

Koniec realizacji

2021-08-01

2022-06-30

Opis
Ostateczny termin realizacji usługi to 30.06.2022 r. w przypadku gdy na należyte wykonanie umowy
wpływają okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmian umowy
dokonuje się w trybie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia,
tj. wykaże że jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług turystycznych, ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U z 2020 r. poz. 2139).

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Kryteriami oceny ofert jest cena ofertowa o wadze 100%.
Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
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C = ---------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-05-26 - data opublikowania

-> 2021-06-04 10:00:00 - termin składania ofert
-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-08-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja
wyjazdów integracyjnych w 2021 r. dla członków Klubu Seni...

-> 2022-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja
wyjazdów integracyjnych w 2021 r. dla członków Klubu Seni... / występuje płatność częściowa

