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ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR SP-3/1/3410/2014 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Orła Białego w Bieruniu ul. Węglowa 11  

 

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony  

w trybie art. 39 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r.  

Ujednolicony tekst (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) 

Zamówienie obejmuje ,,Organizacja „zielonej szkoły ” nad morzem  dla  

 około 96   ( - 12 %) uczniów klas III  Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu   

 w tym  przewóz uczniów autokarem do miejsca wypoczynku i z powrotem’’ 

1. Zalecany termin realizacji zamówienia:  24.05.2014r. – 15.06.2014r. 

2. Informacje uzupełniające:  

1) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 

„ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  tekst jedn. (Dz. U. z 2013r. poz. 

907, 984, 1047 i 1473). 

2) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

4) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie Art. 93 ust.1 Ustawy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

 

 

                     Zatwierdził: 

      Małgorzata Berger – Kutera   
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego  

 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  

Prawo Zamówień  Publicznych  

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Bieruniu. 

Siedziba : ul. Węglowa 11;  43-155 Bieruń. 

Telefon : (32) 216 29 70   Telefax: (32) 216 29 70. 

Godziny urzędowania: 8 
00 

–16 
00 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
 

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

   nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych  

  na podstawie art. 39  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) 

 

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Organizacja „zielonej szkoły” nad morzem dla 

 około 96 (- 12 %) uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu                   

 w tym przewóz uczniów autokarem do miejsca wypoczynku i z powrotem’’. 

 Kod (CPV)  

 5524000  - 1  usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych, 

 85100000  - 0  ochrona zdrowia,  

 60172000  - 4  wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
 

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 
 Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) podstawienia w obie strony, zgodnie z ustalonym harmonogramem, czystego, 

sprawnego technicznie autokaru wysokiej klasy /klimatyzacja, WC/, DVD 

spełniającego  wszelkie wymogi zezwalające  na przewóz dzieci, zapewnienie dwóch 

kierowców,  przejazd w ciągu dnia, zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz 

wymaganych  koncesji, zapewnienia w przypadku awarii zastępczego autokaru na 

własny koszt,  

2) zakwaterowania w jednym budynku, tylko do naszej dyspozycji lub na oddzielnych 

kondygnacjach, w którym znajduje się stołówka, w pokojach  2 - 5 osobowych  

z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka w każdym z pokoi);  

3) jednakowy standard pokoi dla wszystkich dzieci; 

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w trakcie 14 

dniowego turnusu nad ,,otwartym‘’ morzem (duże miasta  wykluczone) w małym 

ośrodku wypoczynkowym, maksymalnie do 150 miejsc, z bezpośrednim przejściem 

do morza (nie oddzielonym ulicą, w odległości do 300m.); 

5) pomocy przy wyładunku i załadunku bagażu; 

6) zapewnienia: ciepłej kolacji w dniu przyjazdu, śniadania i prowiantu na drogę 

powrotną, wyżywienia 3 x dziennie + podwieczorek, zgodnego z zasadami higieny 

oraz racjonalnego żywienia dzieci, odpowiadającego standardom pod względem ilości 

jak i jakości oraz wartości odżywczych, posiłku dla wszystkich na jedną zmianę; 

7) zapewnienia sali do zajęć dydaktycznych wyposażonej w tablicę;  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-osrodkow-wypoczynkowych
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8) zapewnienia możliwości korzystania z zaplecza sportowo – rekreacyjnego 

znajdującego się na terenie ogrodzonego ośrodka, w którym będą przebywać dzieci; 

9) zapewnienia całodobowej opieki medycznej, (pielęgniarka 24 h), podstawowych 

leków  (wg potrzeb) i personelu obsługowego (dokładne sprzątanie i odkurzanie pokoi 

i łazienek co drugi dzień); 

10) realizacji profilaktyki zdrowotnej; 

11) zapewnienie atrakcyjnego spędzenia czasu na ,,zielonej szkole” - zorganizowanie 

dwóch całodniowych wycieczek z przewodnikiem w tym rejs statkiem, 

zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek,  zajęć plastycznych, korzystanie ze  

sprzętu audiowizualnego, organizacja dyskotek; 

12) zapewnienie bezpłatnego pobytu i odrębnych pokoi dla opiekunów /1 na 15 dzieci                    

i kierownika/;  

13) zapewnienie bezpłatnego pobytu dla dodatkowego nauczyciela klasy integracyjnej; 

14) zapewnienie ogrzewania w przypadku niskich temperatur, 

15) ośrodek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 

 

        Przewidywany termin w okresie od 24.05.2014r. do 15.06.2014r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU. 

1.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki  udziału    

 w  postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3) : 

 

1)  Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli  ustawy 

 nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia  warunku będzie 

 dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez  

 wykonawcę : - oświadczenia.  

 

2)  Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  Ocena spełnienia 

 warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie 

 przedłożonego przez wykonawcę wykazu z ostatnich 3 lat, (do 3  usług) w wymaganym 

 zakresie dla co najmniej  80 dzieci wraz z załączonymi referencjami. Ocena  spełnienia 

 warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie 

 przedłożonego przez wykonawcę : - wykazu wg załącznika nr 2. 

 

3)  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

 wykonania zamówienia.  Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg  zasady: 

 spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę : - oświadczenia. 

 

4)  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

 zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie 

 spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia. 

 

5)  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek  udziału   

 w  postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z  postępowania o udzielenie 

 zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

 ustawy PZP. (załącznik nr 4).  Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: 

spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia. 
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1) Aktualny ważny 6 miesięcy dokument potwierdzający prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia (wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej lub do KRS);  

2) Oświadczenie o posiadaniu opinii lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży 

Pożarnej. 

3) Formularz oferty (załącznik nr 1), Prezentację fotograficzną, folder, stronę internetową 

obiektu. Dokładny i rzetelny opis bazy lokalowej, (zgodnie ze specyfikacją część III pkt. 2  

4) Wykaz (do 3)  dwutygodniowych form wypoczynku wykonanych z należytą starannością 

dla minimum 80 dzieci i młodzieży każda zorganizowanych w latach 2011/2013  

(załącznik nr 2) o takim samym charakterze jak przedmiot zamówienia; Referencje 

potwierdzające, że wykazane formy wypoczynku zostały wykonane z należytą 

starannością; 

5) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki z art.22 ust.1 ustawy i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 3,4) 

6) Opinię Sanepidu lub Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie 

czystości powietrza  

7) Oświadczenie o posiadaniu opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności 

(załącznik nr 5) 

 Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów bądź kserokopii potwierdzonej na 

każdej stronie, ,,za zgodność z oryginałem’’ przez Wykonawcę lub pełnomocnika. 

Zamawiający może żądać oryginału w przypadku gdy kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  

 ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

 OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓWM A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

 UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu  

 ul. Węglowa 11 

 43-155 Bieruń  

 W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z osobą uprawnioną                        

 do    kontaktu  wicedyrektorem  mgr Grażyną Długosz   

 tel.32 216 29 70  
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 Wadium nie obowiązuje. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

1.  Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie 

 treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed 

 upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadanie pytanie, przesyłając treść 

 pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania faksem.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

 wyjaśniania treści SIWZ.  
 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

 nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

 reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 

 do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

 wykonawcę. 

4. Oferta wraz załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.  

5. Wymagane są dokumenty oryginalne lub kserokopie poświadczone ,,za zgodność  

 z oryginałem’’ przez osoby upoważnione; 

6. Wszystkie zapisane kartki oferty wraz załącznikami należy ponumerować, podpisać 

 przez osoby uprawnione i opieczętować pieczęcią firmową;   

7. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście powinny być naniesione czytelnie 

 sygnowane podpisem oferenta; 

8. Wszystkie oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę 

 uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do 

 właściwych rejestrów lub załączonymi do  oferty pełnomocnictwami.  

10.  Na ofertę składają się:  

 Aktualny  (ważny 6 miesięcy na dzień złożenia oferty) dokument potwierdzający  

prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia (wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru sądowego). 

 Formularz oferty (załącznik nr 1), Prezentację fotograficzną, folder, stronę 

internetową obiektu. Dokładny i rzetelny opis bazy lokalowej, (zgodnie ze 

specyfikacją część III pkt. 2)  

 Wykaz (do 3) dwutygodniowych form wypoczynku wykonanych z należytą 

starannością dla minimum 80 dzieci i młodzieży każda zorganizowanych w latach 

2011/2013 (załącznik nr 2) o takim samym charakterze jak przedmiot zamówienia; 

 Referencje potwierdzające, że wykazane formy wypoczynku zostały wykonane  

z należyta starannością; 

 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki z art.22 ust.1 ustawy i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 3,4 ) 

 Opinię Sanepidu lub Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony w zakresie czystości 

powietrza .  

 Oświadczenie o posiadaniu opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności 

(załącznik nr 5)  

 11.  Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach trwale zamkniętych:   
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 koperta zewnętrzna winna być opieczętowana pieczęcią firmową i oznaczona napisem 

,,przetarg na zorganizowanie zielonej szkoły. Nie otwierać przed godziną 12
00

 dnia 

13.01. 2014r. ‘’ 

 koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana pieczęcią firmową i opisana: tytuł 

przetargu ,,przetarg na zorganizowanie zielonej szkoły‘’, nazwa, adres oferenta, 

 kalkulacja cenowa zawierająca cenę brutto  na  jednego uczestnika w 14 dniowym 

turnusie, liczona ryczałtowo, (koszt pobytu + transport);  

12. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną nie podlegającą negocjacji. 

13. Cenę należy podać w złotych  cyfrowo i słownie.   

14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

 Integracyjnymi im. Orła Białego w Bieruniu, ul. Węglowa 11 w terminie do 

 13.01.2014r.  do godziny 11 
00  

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.01.2014r. o godzinie 12
00

 w siedzibie 

 zamawiającego, tj. w sekretariacie SP-3 w Bieruniu. 
  

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 
 Wykonawca określa jedną cenę brutto podaną w PLN za jedno dziecko w 14 dniowym 

 turnusie, liczoną ryczałtowo (koszt pobytu + transport). Cena jest obowiązująca  

 w  całym okresie trwania umowy i nie może ulec zmianie.   

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

 PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

 KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.   
 

1. Kryteria oceny i ich waga w ocenie:   

1. Cena brutto 50%  

2. Doświadczenie w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży o takim 

samym charakterze co przedmiot zamówienia  10% 

3. Ocena warunków socjalno – bytowych i rekreacyjnych oraz rozwiązań 

organizacyjnych pobytu 40%. 

 

Ad. 1 Punkty za cenę zostaną  przyznane wg wzoru: 

 

C = wartość minimalna : przez wartość badana x 100 pkt. x 50% 
 

Ad. 2 Punkty za doświadczenie w organizacji wypoczynku 
 

D = ilość wskazanych form wypoczynku oferty badanej : maksymalna ilość 

wykazanych form wypoczynku przez jednego oferenta x 100 pkt. x 10% 

(wykazane formy wypoczynku niepoparte referencjami nie będą brane przy ocenie). 
  
Ad. 3 Punkty za ocenę warunków socjalno – bytowych i rekreacyjnych oraz rozwiązań 

organizacyjnych pobytu przyznawane wg wzoru: 
 

a) realizacja wycieczek zgodnie ze specyfikacją -  30 pkt. /po 15 pkt. za każdą 

wycieczkę/ 
 

b) atrakcyjność bazy - 20 pkt /  

 teren ogrodzony - 4 pkt.,  

 zaplecze sportowo – rekreacyjne, miejsce na ognisko z pieczeniem kiełbasek – 5 pkt, 

 opieka lekarska zgodnie ze specyfikacja – 5 pkt., 

 realizacja profilaktyki zdrowotnej – 6 pkt./ gimnastyka korekcyjna /  
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c) usytuowanie i wyposażenie obiektu  - 30 pkt.  

 przejście do morza nieoddzielone ulicą, odległość do 300m – 10 pkt./powyżej 300 m 

– 5 pkt./ 

 budynek tylko do naszej dyspozycji lub na wydzielonych kondygnacjach – 6 pkt.  

 stołówka w budynku i posiłki na jedną zmianę – 5 pkt. 

 pokoje zgodnie ze specyfikacją – 3 pkt. 

 sale przystosowane do zajęć dydaktycznych – 3 pkt.  

 możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego - 3 pkt. 

 

d) Uatrakcyjnienie pobytu wykraczające poza standard ustalony w pkt. 2 część III SIWZ  

– 20 pkt. / za każde do 5 pkt. , razem nie więcej niż – 20pkt./  

 

Wzór:       W = suma /a+b+c+d/ x 40%  

 
   

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

 WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

 WZÓR UMOWY. 
 

 Wzór  umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ  
 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

 DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

 

 Po wyborze oferty Wykonawca, który wygrał przetarg zostanie poinformowany  

 o terminie i miejscu podpisania umowy FAKS - em.  

 

 

XVII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW  

  Załącznik nr 1 formularz ofertowy  

  Załącznik nr 2 wzór wykazu wykonanych usług 

   Załącznik nr 3 wzór oświadczeń art. 22 ust. 1  

  Załącznik nr 4 wzór oświadczenia art. 24 ust. 1 pkt. 1  

  Załącznik nr 5 wzór oświadczenia o posiadaniu polisy OC 

  Załącznik nr 6 wzór umowy  
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Załącznik nr 1  
 
 
Nazwa oferenta................................................................... 
Siedziba ............................................................................. 
Telefon............................................................................... 
 
 
 
 

 

 

 

OFERTA 

 

W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  

,, Organizację zielonej szkoły  nad morzem dla około 96 ( - 12%) uczniów  

klas III Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu w tym przewóz uczniów 

autokarem do miejsca wypoczynku i z powrotem’’ 

(Nr postępowania SP-3/1/3410/2014) oferujemy wykonanie przedmiotowego 

zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych                                 

Warunków Zamówienia. 

 

Koszt świadczonej usługi za jedno dziecko, liczony ryczałtowo,  w 14 dniowym 

turnusie + koszt przejazdu wyniesie: 

 

1. Całkowity koszt usługi pobyt + transport ( za jedno dziecko)  : 

 

brutto .....................................................zł.  

 

 

2. słownie.......................................................................................................... 

 

 

w terminie realizacji od.........................................do............................................ 

 

 
 
 

………………………….. ………………………………………… 
 Miejscowość, data  podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 2 
            ………………………………… 

           Miejscowość, data  

 

 

………………………………………… 

                Pieczęć firmowa oferenta 

 

Wykaz dwutygodniowych form wypoczynku wykonanych z należytą starannością  

dla minimum 80 dzieci i młodzieży każda, organizowanych w latach 2011 – 2013  

 

l.p. Nazwa zleceniodawcy Forma 

wypoczynku  

Ilość  

dzieci  

Termin 

realizacji 

miesiąc, rok 

     

     

     

     

     

     

     

     

Dołączyć referencje do w/w wykazu 

 

         

 ……………………… 
    Podpisy osób uprawnionych  
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Załącznik nr 3  

 

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

,, organizacja zielonej szkoły  nad morzem dla około 96 ( -12%)  

uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu,  

w tym przewóz autokarem do miejsca wypoczynku i z powrotem’’  

 

 
  Oświadczam/oświadczamy*, że: 

 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”: 

 

1) posiadam  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, ,jeżeli ustawy nakładają  

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                                

do wykonania  zamówienia 

 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

 

………………………….. ………………………………………… 
 Miejscowość, data  podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 4  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:   

,,Organizacja zielonej szkoły  nad morzem dla około 96 ( -12%) uczniów klas III Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Bieruniu, w tym przewóz autokarem do miejsca wypoczynku i z powrotem’’   

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047  i 1473) tj.: 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do 

zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 

zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło sie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił 

od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, 

których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od 

dnia uprawomocnienia sie wyroku. 

...............................................             ........................................................................ 

   miejscowość, data                                                                                     podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej  
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

,, Organizacja zielonej szkoły  nad morzem dla około 96 ( -12%) uczniów klas III Szkoły Podstawowej  

nr 3 w Bieruniu, w tym przewóz autokarem do miejsca wypoczynku i z powrotem’’  

  

OOśśwwiiaaddcczzaamm,,  żżee  jjeesstteemm  uubbeezzppiieecczzoonnyy  oodd  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii  ccyywwiillnneejj  ww  zzaakkrreessiiee  

pprroowwaaddzzoonneejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii,,  ppoossiiaaddaamm  ooppłłaaccoonnąą    ppoolliissęę  OOCC..    

  

  

 

............................................... 

     miejscowość, data            ......................................................................... 
                                                                                                  podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 6                                   

UMOWA nr SP – 3/…….. / 2013 

 

Zawarta w dniu ………..…….…..  w Bieruniu pomiędzy Gminą Bieruń/ Szkołą Podstawową 

nr  3 w Bieruniu; 43-155 Bieruń ul. Węglowa 11 reprezentowaną przez: 

dyrektora mgr Małgorzatę Berger - Kuterę  

zwaną dalej ,,Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej  ,,Wykonawcą”.  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie  

z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie  usługi : ,,Organizacja  zielonej szkoły  nad morzem dla około 96 ( - 12%) 

uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu  w tym przewóz autokarem do 

miejsca wypoczynku i z powrotem’’ została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania organizację wypoczynku 

śródrocznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu przy ul. Węglowej 11  

w przewidywanej  ilości około  96 ( - 12 %) dzieci w  ………………………………   

w terminie ………………………………………….. Wykonawca oświadcza, że posiada 

niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia tego typu działalności zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przedmiotowym. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wypoczynek śródroczny dzieci tj. zobowiązany 

jest do: 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. podstawienia w obie strony, zgodnie z ustalonym harmonogramem, czystego, 

sprawnego technicznie autokaru wysokiej klasy /klimatyzacja, WC/, DVD 

spełniającego  wszelkie wymogi zezwalające  na przewóz dzieci, zapewnienie dwóch 

kierowców,  przejazd w ciągu dnia, zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz 

wymaganych  koncesji, zapewnienia w przypadku awarii zastępczego autokaru na 

własny koszt,  

2. zakwaterowania w jednym budynku, tylko do naszej dyspozycji lub na oddzielnych 

kondygnacjach,  w którym znajduje się stołówka,  w pokojach  2 - 5  osobowych  

z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka w  każdym z pokoi);  

3. jednakowy standard pokoi dla wszystkich dzieci; 

4. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w trakcie 14 

dniowego turnusu nad ,,otwartym‘’ morzem (duże miasta   wykluczone) w małym 

ośrodku wypoczynkowym,  maksymalnie do 150 miejsc, z bezpośrednim przejściem 

do morza  (nie oddzielonym ulicą,  w odległości do 300m.); 

5. pomocy przy wyładunku i załadunku bagażu; 

6. zapewnienia: ciepłej  kolacji w dniu przyjazdu, śniadania i prowiantu na drogę 

powrotną,  wyżywienia 3 x dziennie + podwieczorek, zgodnego  z zasadami higieny 

oraz  racjonalnego żywienia dzieci, odpowiadającego standardom pod względem 
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ilości  jak i jakości oraz wartości odżywczych, posiłku dla wszystkich na jedną 

zmianę; 

7. zapewnienia sali do zajęć dydaktycznych wyposażonej w tablicę;  

8. zapewnienia możliwości korzystania z zaplecza sportowo – rekreacyjnego 

znajdującego się na terenie ogrodzonego ośrodka, w którym będą przebywać dzieci; 

9. zapewnienia całodobowej opieki medycznej, (pielęgniarka 24 h) , podstawowych 

leków  (wg potrzeb) i personelu obsługowego (dokładne sprzątanie i odkurzanie pokoi 

i łazienek co drugi dzień); 

10. realizacji profilaktyki zdrowotnej; 

11. zapewnienie atrakcyjnego  spędzenia czasu na ,, zielonej szkole” - zorganizowanie 

dwóch całodniowych wycieczek z przewodnikiem w tym rejs statkiem, 

zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek,  zajęć plastycznych,  korzystanie 

ze sprzętu audiowizualnego, organizacja dyskotek; 

12. zapewnienie bezpłatnego pobytu i odrębnych pokoi dla opiekunów /1 na 15 dzieci                    

i kierownika/;  

13. zapewnienie bezpłatnego pobytu dla dodatkowego nauczyciela klasy integracyjnej; 

14. zapewnienie ogrzewania w przypadku niskich temperatur, 

15. ośrodek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

§ 3 

Całkowita cena  świadczonej usługi  na jedną osobę wynosi  ……..…….…. zł.  - brutto. 

Jest to cena ryczałtowa i nie może ulec zmianie.  

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać listę dzieci wyjeżdżających, wypełnione karty 

zdrowia, powiadomić rodziców o miejscu zbiórki i godzinie odjazdu oraz miejscu i terminie 

powrotu. 

§ 5 
1. Należność za usługę zostanie uregulowana w dwóch ratach: 20 % na 14 dni przed 

realizacją zamówienia, po otrzymaniu faktury proforma ,  II rata do 14 dni po 

realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 i  otrzymaniu  faktur 

rozliczeniowych przy czym jedna z faktur winna rozliczać środki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.   

2. W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

ustawowych odsetek . 

§ 6 

Usługa zostanie sfinansowana ze środków Zamawiającego  

 

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania warunków pobytu dzieci na koszt oferenta  

i sprawdzenia dokumentów określonych w § 1 przed podpisaniem niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy w każdym czasie. 

 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy  pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu 

niniejszej umowy ( ilość osób x cena ryczałtowa )  
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2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % 

wartości niniejszej umowy ( ilość osób x cena ryczałtowa)  

3. W przypadku gdyby szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przewyższała wartość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie                               

w szczególności przepisy Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 12 

Umowa niniejsza została zawarta w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

    

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


