ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJ1\CY
Nazwa:
Urzqd Ominy Lancut
Adres:
37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 2a
Pok6j:
nr 20
Telefon: (17) 225-66-57
e-mail: ug@gminalancut.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowlenia jest zorganizowanie kolonii letniej
profilaktycznym z zakresu przeciwdzialania uzaleznieniom, dla
w wieku od 9 do 15 lat z uwzglltdnieniem ponizszych warunk6w:

z programem
ok. 30 dzieci

1) miejsce kolonii: teren Polski, w odleglosci nie wiltkszej niz 300 krn od siedziby
zamawlaJqCego,
2) zakwaterowanie uczestnik6w: obiekty zamkniltte wyposazone w zaplecze
sanitame (natryski, umywalki, brodziki, we itp.), sto16wklt, swietliclt ze sprzlttem
audio-wizualnym, boisko sportowe, plac zabaw i sprzltt sportowy,
3) wyzywienie: minimalnie 4 posilki dziennie (sniadanie, obiad dwudaniowy,
podwieczorek, kolacja)
4) atrakcyjny program krajoznawczy i rekreacyjny w tym: zajltcia sportowe, zajltcia
kulturalno-oswiatowe, wycieczki krajoznawcze, kqpiele w basenie lub strzezonych
kqpieliskach itp.)
5) program profilaktyczny dla dzieci w wieku od 9-15 lat z zakresu przeciwdzialania
uzaleznieniom.
6)

ubezpieczenie uczestnik6w NNW (nastltpstw nieszczltsliwych wypadk6w)

7) calodobowa opieka sprawowana przez wykwalifikowanq i doswiadczonq kadrlt
pedagogicznq, minimum jedna osoba na gruPlt pilttnastoosobowq dzieci.
8)

opieka medyczna

9)

zapewnienie transportu dzieci wraz z opiekq,
i z miejscowosci, w kt6rej odbltdzie silt kolonia.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Jeden tumus 14-dniowy w okresie lipiec-sierpien 20 13r.

w

obie

strony

tj.

do

4. ZOBOWI1\ZANIA WYKONAWCY:
Wykonawca winien posiadac:
1) Uprawnienia niezb~dne do wykonywania prac obj~tych przedmiotem
zam6wienia, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
stycznia 1997r. w sprawie warunk6w jakie mUSZq spelniac organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i mlodziezy szkolnej, a takZe zasad ich organizowania
i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz. 67 z p6zn.zm.)
2) Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy zaswiadczenie 0 zgloszeniu
wypoczynku kuratorowi oswiaty.
3) Niezb~dnq wiedz~ i doswiadczenie oraz dysponowac potencjalem technicznym i
osobowym zdolnym do wykonania zam6wienia.
4) Znajdowac si~ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie
zam6wienia.

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferta sporzqdzona w j~zyku polskim w formie pisemnej (komputerowo lub na maszynie
do pisania) i podpisana przez Wykonawc~, winna zawierac:
I) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie 0 wplsle do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 3-mce przed uplywem terminu skladania ofert,
2) Szczeg6lowy opis programu sporzqdzony w oparciu
plsma,
3) Okreslenie terminu turnusu
pisma,

(rozpocz~cie,

0

pkt 2.4 oraz pkt 2.5 niniejszego

zakonczenie), zgodnie z pkt 3 niniejszego

4) Opis miejscowosci, w kt6rej znajduje si~ proponowany obiekt wypoczynku, jego
polozenie i otoczenie, wyposazenie, wielkosc pokoi z wyposazeniem, sanitariaty,
stol6wka, zaplecze sportowo-rekreacyjne itp. Mile widziana prezentacja fotograficzna.
5)

Kserokopi~

zgloszenia wypoczynku dzieci i mlodziezy - zgodnie z zalqcznikiem nr 1
do rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie
warunk6w jakie muszq spelniac organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mlodziezy
szkolnej, a tak:ze zasad ich organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz. 67
z p6Zn.zm.)

6) Cen~ jednego skierowania oraz cen~ oferty w zlotych polskich liczonq zgodnie z pkt
6 niniejszego pisma.
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7. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:
1) Cena za przedmiot zam6wienia pozostaje niezmienna do konca realizacj i
zam6wienia,
2) Termin platnosci - 14 dni od daty przedlozenia faktury Zamawiajqcemu przez
Wykonawc(( , po zakonczeniu turnusu,
3) Kary za nieterminowe wykonanie zam6wienia w wysokosci 0,2% wartosci
umownej za kazdy dzien zwloki,
4) Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. transport,
ubezpieczenie na czas przewozu itp. ponosi Wykonawca,
5) Zamawiajqcy rna prawo dokonania ogl((dzin obiektu przed rozpocz((ciem turnusu
oraz kontroli warunk6w kolonii w trakcie trwania turnusu.

8. ZLOZENIE OFERTY:
Ofert(( wraz z wymaganymi zalqcznikami nalezy zlozyc w Urz((dzie Gminy
Lancut, 37-100 Lancut ul. Mickiewicza 2a, w terminie do 20 maja 2013r. godz.
15.00.
Dodatkowych Informacji dotyczqcych organizacji wypoczynku letniego dzieci,
udzielaj<t:
I) Stefania Zuba tel

(17) 2256657

2)

(17) 2256258

Marta pyda

3) Marek Jucha

tel

tel

(17) 2252524

9. WYBOR OFERTY
Oferty spelniajqce wymagane warunki zostanq poddane ocenie.
Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny oraz programu
rekreacyjnego i profilaktycznego.

krajoznawczego,

Spraw y prowadzi : Zuba Stefania Tel. (1 7)2256657 e-mail : spr.wojskowe@gminalancut.pl

