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oGŁfiSZENl§ o ZAMÓWIENiU NA U§ŁUGĘ sPoŁĘCZNĄ

Projekt pt. ,,irlowoczesne prakąvki z.agraniczne forrtą podwyższenia urniejętności zawodorłrych uczniów techników
oraz ich mobilnoŚci na kraiowvm izagranicznynl rynku pracy" {} llllllelze 2O19-1-PLDL-KA7O2-$63742,

ivspńłiinanslwal,.v z iutrrjuszy Unii Eui 1-]}]eisi{iej l)l,ł*t,anru PćWER, na zasacjarh ?ragramu Er;:sttlt.ts+, sektor Kszłairelie i

szkolen ja zar,vociot,e, Akcja 1, Slłbilrrość edukacyjna,
Stronir 1 z f,

Zamalt,iaiąry

Powiat Giżyck| Aleia 1 Maia !4 , Lt-śB0 Giżycko, NlP: 84518 6Z?,5t
{Nabywca]
V,espół §zkćł Kształtowania Śr*doł,lriska i Agrobiznesaw &iżycku, uI. T"
Kościuszki 23, 

'.1-5BB 
Giżycko f8dhiorcaJ

na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedstalvia sqłlszęni> 0 zamó$/ieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie
usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakrłzaterowania i
wyżywienia dla uczestników mobilnłści międzynarodowych w ramach
prsgramu PC WER na zasadach Prłgramu Erasmus+ I{ształł,enie i szkolenia
zawadowe - akcja 1 w §recji,

Tryłi

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie pu'blicznego zaproszenia do
składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 13Bo ustar,try z dnia ż9
sĘ cznia 2a 0 4 r. Prawo Zamówień Publi cznych ftekst j ednoliry i Dz. U . z 2a 77 r.,
p&z. 1E79 ze zm.} - zwanei da}ej"p.z,p." lraz Istłtnych Warunków Zam*więnia
na usługę sprsłeczną.
Wartość zamówienia nie płzekracza równowartości kwoty określonej
W art, 138g p,z.p.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotlr zamówienia zawalto
w Istotnych Warunkach Zamółyienia,

łstatne §,aril§ki
zamówienia

}okumentaqa w Ęlm zakresie zsstała zawar\a w ZaŁąrznlku nr 1 do
niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofert rra usługę społeczną

Spis prz*dllrir;ił-t
zaruórąlienia na
usł$gę społeczną

DgkumentaĄa w Ęm zakresie zgstała zawarla w Załącznlku nr 1 do lstotnych
warunków zamówienia

Miejsce realizacji
zamówienia

Leptokarya 6B8 63, Grecia

Termin realizacii
zamórgienia

D7"L&"zat9 r. - 18,10.2019 r. dla grupy 33 osótl
ż7.04.2a2a r. - 08,ff5.2 aZa r. dla grupy 54 osób

w3lruagania dla
Wykanawca;

Wykonawca winien spełniać warunki wskazane
Zamówienia stanowiąrych zaŁącznlk nr 1 do
zaproszenia do składania ofert na usługę spałeczną

w lstotnych Warunkach
niniejszego PubIicznego

Kryteria oceny
afert i ich waga

1} cena - 60B/a

2] termin bezkssztawego anuiowania noclegtt - żal/a
3J terrnin pŁatnaśń - żaD/a

Wzór urnowy l
istotne
pO§tanowienia
umołtly

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 4 do Istotnych
warunków zamółvienia

Dokumentacia
ofertłwa
wymagana od
Wykonawcv

Na ofertę składają się następujace dokumenty:
1) rvypełniony i podpisany przez łsabęlłsaby uprawni*ne fłrmularz sferty

stanowiący Załątzniknr ż do jstótnych Warunków Zamówienia
2} aktuałne zaświadczenie o wpisie dc Centralnej Ewidencji i Informacji o



Furłdłlsze
§ur*p*jski*
Wi*łlra §d uk;ł:jł $ł*zv;r:j

Unia Europejska
Europe]ski Fundusz 5połetzny E

Działalności Gospodarczej w forlrrie wydruku z CElDfi [dla
przedsiębiorców będących csobami fiz_vcznymi] lub odpisu z Kraj*wega
Rejestru Sądołvego fdla podmiotó:ł, które podlegają wpisłwi do tego
rejestruJ

3} aświadczenie doL dgślgiadczenia Wykonawcy w zakrssie przedruiotu
n ini e j sz ego zapytania ofertowe go na formu}ar zu stanaw iącym ZaŁącznik
nr 3 do Istotnych Warunków Zamówienia

4} pr*płzyclę menu posiłkóur: śniadania, obiadu i kolacji stancwiącą
Załączniknr 5 do istotnych Warunków Zamówienia

5] dokumenty potwierdzająrc zd,alnrlść do składania cśrłliadczeń woli po
stronie Wykłnaulry

6) potwierdzenie rezenłacji hatelołvych w terminie realizacji zanrówienia,

Sposółr i mie|sce
składania ofert

Ofsrty na formularzu stancwiącym Załątznlk nr 2 d*
Zamówienla na|eży składać w farmie pisemnej na
I{sztahaw ania Śro d ow iska i Agrolrizne su w Giżycku,
1*5Ba &iżycka

{st*iayrŁ Warunkó*r
adres: Zesp6ł Szk6ł
ul, T. Kościuszki 23

Termin składania
ofert

27 .O9.ZOL? r., głdz. 15 :00

Sposób oceny ofert
aferLy zostaną ocenione w oparciu a zasańy łrskazane w Istatnych l/t/arunkach

zamó,łienia
*kres związania
ofertą

3{i dni od dnia złłżenia ofertv

osoba kontaktowa
dla trVykcnawcy

Dariusz Radziulewicz,tel. +ĄB 66B 15B 2B9, e-mail
staz ez aw a d aw e gizy cka@ g rrł ail, c o m

GiĘckł,2a.09,2819 r
mielscawaść, ńata

Projekt pt, ,,Nowocze§ne praktyki zagraniczne formą podwyższenia umiejętności zaworlowych uczniów technikóv/
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współfinansłwany z funduszy Unii Europejskiej Programu POWER, na zasadach Pragramu Erasmus+, sektor Kształcenie i
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