
 
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

 
Powiat Namysłowski 
Pl. Wolno ści 12a 
46-100 Namysłów    

Namysłów, dnia 05.09.2012 r. 
 

 

Nr sprawy IZ.I.272.26.2012.AK-G 
 
 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
(OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi) 

o warto ści szacunkowej nie przekraczaj ącej kwoty 
okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 

8 ustawy na: zapewnienie dojazdu, zakwaterowania or az 
wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla 
uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projek tu: 

„Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”.  
 
 
 

1)  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 Powiat Namysłowski, Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów 

2)  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony na 
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. 
zmianami). 

3)  INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETY NIE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH: 

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 05.09.2012 r. 

4) ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ B ĘDZIE DOSTĘPNA    
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie: http://www.namyslow.pl   w 
dniu 05.09.2012 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać po 
uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi: osobiście w Starostwie 
Powiatowym, Pl. Wolności 12A, pok. Nr 210 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Formularz jest bezpłatny. 

5) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU 
ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MO ŻLIWOŚCI SKŁADANIA 
OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz 
transportu do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu dla uczniów 
szkoły zawodowej, w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła zawodowa – 
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lepszym jutrem III”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 9.2. –
grupa 15 osób ( K) + 1 opiekun. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  55.11.00.00-4 (Hotelarskie usługi 
noclegowe); 55.30.00.00-3 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania 
posiłków); 60.17.20.00-4 (Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą). 
 
Wymagania:  
1. Transport 15 uczniów i 1 opiekun na trasie: Namysłó w – Wrocław – 

Namysłów  komfortowym autokarem, kierowanym przez doświadczonego 
kierowcę.  

* Autokar którym młodzież będzie dowożona na praktyki oraz do Namysłowa 
musi posiadać aktualne badania techniczne. 
* Godzina wyjazdu oraz miejsce zbiórki zostaną ustalone po podpisaniu umowy 
z wykonawcą. 

2. Zakwaterowanie dla 15 uczniów i 1 opiekuna we Wrocł awiu w okolicach 
centrum miasta:  
* Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom i opiekunom 
zakwaterowanie w obiekcie w którym świadczone są usługi hotelarskie, 
zgodnie z  załącznikiem nr 7 do Rozporządzaniem Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. nr 22, poz. 169 z późn. zm). 
 * Minimalne wymagania co do pokoi: 

- uczniowie zakwaterowani w pokojach 2-4 osobowych, w przypadku 
zapewnienia pokoi bez łazienek Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia łazienek oddzielnych dla każdej płci. 
- dla opiekuna grupy musi być zapewniony pokój 1 osobowy z osobną  
łazienką przeznaczoną tylko dla opiekuna. 

* Wszystkie 15 osób wraz z opiekunem muszą być zakwaterowani w jednym 
budynku. 
* Dodatkowo wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
pomieszczenia/pomieszczeń, które pomieści rzeczy pozostawione na 
weekendy przez uczestników praktyk. 
* Zamawiający przed podpisaniem umowy dokona wizytacji miejsca 
noclegowego. 

3. Wyżywienie dla 15 uczniów i 1 opiekuna we Wrocławiu w okolicach 
centrum miasta:  
* Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom i opiekunowi 
wyżywienie składające się z następujących posiłków :  
- śniadanie zawierające: danie gorące, zimny bufet, dodatki (wędliny, sery, 
miód, dżem, masło, pieczywo.) oraz napoje ciepłe (kawa, herbata).  
- II śniadanie: bułka, owoc, woda mineralna 0,5 l na osobę. 
- obiadokolacja składająca się z dwóch dań (zupa i danie główne z 
dodatkami i surówkami), deseru (sałatka owocowa, ciasto, lody, itd.) oraz 
napoju. 
* Miejsce gdzie uczestnicy praktyk oraz opiekunowie będą mieli zapewnione 
wyżywienie może być oddalone maksymalnie o 300 m od miejsca 
zakwaterowania. 
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* Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z normami i 
zaleceniami prawidłowego żywienia, określonymi przez Instytut Żywności i 
Żywienia w Warszawie.    
* Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 
* Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń plastikowych.  
* Zestawy obiadowe nie mogą się powtórzyć w przeciągu 3 dni.  

4. Inne wymagania:  
* Ubezpieczenie dla 15 uczniów oraz  1 opiekuna na całość trwania praktyki. 
* Dwie faktury płatności: pierwsza – po 14 października 2012 r., druga na 
zakończenie praktyk. 

Harmonogram:  
1. Transport: 
-  na trasie: Namysłów – Wrocław (niedziele) – 30.09.2012r.; 07.10.2012r.; 
14.10.2012r.; 21.10.2012r., 
- na trasie: Wrocław-Namysłów (piątki) – 05.10.2012r.; 12.10.2012r.; 
19.10.2012r.; 26.10.2012r. 

2. Zakwaterowanie:  15 osób (K, M) + 1 opiekun: 
* Zakwaterowanie od dnia 30 września 2012r. (niedziela) do dnia 26 października 
2012r. (piątek).           
 * Łączna ilość noclegów na całość trwania praktyk to: 320. 
* Zakwaterowanie będzie odbywało się w przeciągu 4 tygodni :  
- 1 tydzień: od dnia 30 września 2012r. (niedziela) do dnia 05 października 2012r. 
(piątek) – 80 noclegów; 
- 2 tydzień: od dnia 07października 2012r. (niedziela) do dnia 12 października 
2012r. (piątek) – 80 noclegów; 
- 3 tydzień: od dnia 14 października 2012r. (niedziela) do dnia 19 października 
2012r. (piątek) – 80 noclegów; 
- 4 tydzień: od dnia 21 października 2012r. (niedziela) do dnia 26 października 
2012r. (piątek) – 80 noclegów. 
3. Wyżywienie:   
* Pierwszym świadczeniem dla opiekunów i młodzieży uczestniczącej w projekcie 
jest śniadanie w dniu 01 października a ostatnim obiadokolacja w dniu                         
26 października.  
* 16 osób: (łącznie po 320: śniadań, II śniadań i obiadokolacji):    
- od dnia 30 września do dnia 05 października 2012r.  – 80 śniadań, 80 II śniadań 
i 80 obiadokolacji, 
- od dnia 07 października do dnia 12 października 2012r.  – 80 śniadań, 80 II 
śniadań  i 80 obiadokolacji, 
- od dnia 14 października do dnia 19 października 2012r.  – 80 śniadań, 80 II 
śniadań i 80 obiadokolacji, 
- od dnia 21 października do dnia 26 października 2012r.  – 80 śniadań, 80 II 
śniadań i 80 obiadokolacji, 

 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych zostaną 
odrzucone. 
Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów – Wrocław. 

6)  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 

7)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
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Termin realizacji zamówienia (wymagany): 30 wrzesie ń – 26 październik 2012 r. 
8) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
8.1) uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 
jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
8.2) wiedza i do świadczenie:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie 
usługi zgodne z przedmiotem zamówienia, tj. dwie usługi zakwaterowania grupy 
osób, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 
8.3) potencjał techniczny:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
8.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że 
dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
8.5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że 
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia oraz przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 
9) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY: 

9.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, 
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2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

9.2) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

9.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Je żeli wykonawca ma siedzib ę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 
przedkłada:  
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, 

9.4) Informacja o dokumentach potwierdzaj ących, że oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane odpowiadaj ą okre ślonym wymaganiom. W 
zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadaj ą określonym wymaganiom, nale ży przedło żyć: nie dotyczy. 
9.5) Inne dokumenty: 
1) wypełniony formularz oferty,  
2) dowód wniesienia wadium, 
3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.  
10) CZY OGRANICZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 

PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50 % 
PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: nie. 

11) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: 
700,00 zł. 

12)  INFORMACJA NA TEMAT ZALICZEK: 
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Najniższa cena (cena oferty brutto -  100%). 

14) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy składać/przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 
12A,    46-100 Namysłów w pok. nr 210, w terminie do dnia 14.09.2012 r. do godz. 
10:00.       
Ofertę należy napisać (obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej 
z dopiskiem: „Oferta na przetarg – praktyki zawodowe we Wrocławiu”                         
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT> 
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Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2012 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym, 
Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów w pok. nr 211. 

15) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

16) INFORMACJĘ O ZAMIARZE ZAWARCIA OFERTY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

17)INFORMACJĘ O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓR EJ 
BĘDĄ UMIESZCZANE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW: 
Zamawiający nie przewiduje wyżej wymienionego rozwiązania. 

18)INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z  
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA 
AUKCJA ELEKTRONICZNA: 
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 

19) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB  
ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIE Ń: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

20) ZMIANA UMOWY: 
 Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku 

do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:  tak. 
 Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków 

zmian:  
 W następujących przypadkach: 

• przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się 
przesunięcie terminu realizacji zamówienia, 

• złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, 
• wyrekrutowania mniejszej liczby uczestników w stosunku do zakładanej liczby 

uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników oraz wynagrodzenia 
wykonawcy, 

• losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie 
dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, 

• uniemożliwiających realizację zamówienia w miejscu wskazanym w ofercie 
przetargowej dopuszcza się zmianę miejsca realizacji zamówienia. 

21) INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZ ĄCE FINANSOWANIA 
PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 

 Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 – Poddziałanie 9.2. 

22) CZY PRZEWIDUJE SIĘ UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW 
POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 
NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ 
PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O 
WOLNYM HANDLU (EFTA), KTÓRE MIAŁY BY Ć PRZEZNACZONE NA 
SFINANSOWANIE CAŁOSCI LUB CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA: tak. 

23) OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW : 
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W zakresie procedury przetargowej: Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. /77/ 410 
36 95 wew. 210, fax /077/ 410 36 95 wew. 212 lub /77/ 410 39 22, Starostwo 
Powiatowe, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Pl. 
Wolności 12A, 46-100 Namysłów, w godz. 08:00  -  15:00 .  
W zakresie przedmiotu zamówienia: Anna Wołoszczuk: /77/ 410 36 95 wew. 207, 
fax /77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe, Wydział Promocji i Rozwoju, Pl. 
Wolności 12A, 46-100 Namysłów, w godz. 08 : 00  -  15 : 00 .  
 
 
 

 
Członek Zarz ądu                   

Powiatu Namysłowskiego 
 

Andrzej Spór  
 
Do wiadomości: 
1. Tablica ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego, 
2. Biuletyn Zamówień 

Publicznych, 
3. Strona internetowa                   

Powiatu Namysłowskiego, 
4. a/a 

 


