
                 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Wrocław, 18.04. 2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Izabela 

Górzyńska - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław, działająca  w 

imieniu i na rzecz: 

1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław, 

2. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów 

aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  

Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00. 

 

1. Opis przedmiotu Zamówienia: 

Usługa obejmuje Kod CPV: 

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

55100000-1 – Usługi hotelarskie 

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

63000000-9 – (Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży) 

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej 

integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii 

Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze 

RPDS.09.02.02-02-0002/17-00, w następującym zakresie: 

 

1. Termin świadczenia usługi:  

1 termin – VI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

2 termin – VI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

 

3 termin – VI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

4 termin – VI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

 

5 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

6 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

7 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

8 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób 

 

9 termin – IX/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

10 termin – X/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

11 termin – XI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

12 termin – XII/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

13 termin – I/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

 

http://www.cpv.com.pl/kod,55120000-7%20.html
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14 termin – IX/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

15 termin – X/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

16 termin – XI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

17 termin – XII/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

18 termin – I/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

 

Łącznie 374 osób * 2 doby - 748 osobodób. 

Łącznie 18 wyjazdów trzydniowych, tj. 36 podróży: z Wrocławia (w piątek) i z powrotem do 

Wrocławia (w niedzielę) dla wyżej podanej liczby osób i terminów wyjazdów. Zamawiający nie 

gwarantuje pobytu dla kierowców w miejscu docelowym wyjazdów. 

 

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty transportu z Wrocławia oraz do Wrocławia oraz obsługi noclegowej 

i gastronomicznej wynikające z udziału 374 osób w warsztatach aktywnej integracji o charakterze 

wyjazdowym w ww. terminach obejmujące: 

1) dwa noclegi w domu wczasowym/wypoczynkowym, letniskowych domkach murowanych lub hotelu o 

standardzie min. trzygwiazdkowym, pokoje/domki maksymalnie 6 osobowe (łóżka w pokojach powinny 

być oddzielne – pojedyncze), o powierzchni odpowiedniej do ilości zakwaterowanych osób, każdy pokój 

z łazienką wyposażoną w kabinę natryskową, WC, umywalkę, ciepłą i zimną wodę. Pomieszczenia 

muszą być ogrzewane. 

2) odległość miejsca pobytu od Wrocławia - do 100 km wg mapy google. 

3) wyżywienie tj:  

a. śniadania (w sobotę i niedzielę) w formie bufetu szwedzkiego,  

b. dwudaniowe obiady (w piątek, sobotę, niedzielę) - ciepłe posiłki i owoc (cały) lub deser (ciasto 

pieczone/kisiel/budyń ) z napojami 0,33l do wyboru ( min. 3 smaki). Dania serwowane 

Wykonawca winien zapewnić także możliwość dokonania zamówienia posiłków 

wegetariańskich, 

c. kolacje w piątek i w sobotę formie bufetu szwedzkiego,, 

d. dodatkowy ciepły jednodaniowy posiłek (w sobotę) zapewniony w trakcie planowanych zajęć 

aktywnej integracji o charakterze społecznym w godzinach wieczornych (np. w formie grilla – 

porcja kiełbasy, pieczywo, musztarda, keczup, herbata). 

4) W każdym dniu pobytu dostępność do sali szkoleniowej/warsztatowej dla odpowiedniej ilości 

uczestników oraz sprzętu multimedialnego tj. rzutnik, ekran lub flipchart z akcesoriami (papier, 

różnokolorowe markery, akcesoria magnetyczne w przypadku flipchartu magnetycznego). 

5) bezpieczny i komfortowy pojazd do przewozu pasażerów: 

- z Wrocławia (w piątek) i z powrotem do Wrocławia (w niedzielę) w wyżej podanych terminach dla 

podanej wyżej liczby osób; 

- środek transportu drogowego nie starszy niż 2012 rok (minimalne wyposażenie: klimatyzacja, 

fotele z wygodną przestrzenią dla każdego z pasażerów, podłokietnikami, stolikami, miejsce na 

bagaże); 

- ww. pojazd zostanie podstawiony w stanie czystym, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz 

wykonawca zobowiązany jest do dbania o czystość autokaru w trakcie podróży;  

- w przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia zastępczego środka transportu o takich samych lub lepszych parametrach 

wymaganych w niniejszym opisie, który pozwoli na planowaną kontynuację podróży; 

- zmiana pojazdu w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego; 

- doświadczonego kierowcę(ów); 

- ubezpieczenie NNW podróżnych na czas podróży;  

- środki finansowe na pokrycie opłat drogowych i parkingowych.  

 

2. Termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.01.2021r. 
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3. Warunki udziału w postępowaniu:  

Lp.  Opis warunku udziału w postępowaniu  Dokumenty na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w 

postępowaniu 

1 kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów –  

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:  

-wykaże że widnieje z Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych 
- posiada licencję – zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego – przewóz osób, wydana przez 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

- Wpis do Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i 
Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych 
- licencja – zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego – przewóz osób, 
wydana przez Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego 

  

2 
zdolność techniczna lub zawodowa:  

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie) 

- min.  1 usługi w zakresie kompleksowej organizacji wyjazdu-
wycieczki dla dzieci szkolnych wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, oraz wykaże podstawę do 
dysponowania tymi zasobami. 
 

- wykazu usług wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane 
należycie. 

 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Kryterium oceny ofert: 

Kryterium Cena  

Waga kryterium: 100 punktów 

Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru: 

                  cena minimalna 

cena = ---------------------------- x waga (100 pkt) = ………. punktów 

                  cena badana 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów. 

W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

6. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: P. Izabela Doroszewska, tel. (71)798-67-45 

7. Termin składania ofert: do godziny 15:00 dnia 26.04.2019r. 

8. Propozycja ofertowa ma obejmować całość zamówienia. 

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi. 

12. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej:  TAK / NIE
 

http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
http://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
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Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej:  TAK / NIE 

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z siedzibą ul. Borowska 101, 

50-551 Wrocław,, z dopiskiem:  dotyczy zadania pn. Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej 

integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  

Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00. 

 

 

13. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 jest Dyrektor, adres: ul. Kielecka 

51a, 54-029 Wrocław, nr kontaktowy 71-798-67-45, w godzinach pracy Zamawiającego tj. pomiędzy 7.30 – 15.30  

od poniedziałku do piątku. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, dostępny jest pod 

adresem email: m.polak@coreconsulting.pl.  Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego znak. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych; 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
1
; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
2
;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Państwu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

mailto:m.polak@coreconsulting.pl
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki: 

1. Wymagane do oferty: 

a)  Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

b)  Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług. 

c)  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

d)  Potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, 

koncesje, zezwolenia lub licencje (jeśli dotyczy). 

e)  Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 

 

 

 

Zatwierdzam, 
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Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Izabela 

Górzyńska - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław, działająca  w 

imieniu i na rzecz: 

1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław, 

2. Młodziezowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław 

Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach 

projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na 

podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00. 

 

DANE WYKONAWCY 

Firma (nazwa) / 

Imię i nazwisko 

 

 

NIP  

REGON  

Adres 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

Adres do korespondencji 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

tel.  

fax  

e-mail  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko  

tel.  

fax  

e-mail  

UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
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2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAPYTANIEM ZA CENĘ: 

 

 

Przedmiot zamówienia 
Liczba osobodób 

Cena brutto za 1 

osobodobę 

Razem brutto  

1 2 3 4=2x3 

 

Organizacja transportu ( przewóz 

osób „tam i z powrotem” ) i pobytu 

uczestników warsztatów aktywnej 

integracji o charakterze 

wyjazdowym 

 

748 
 

 

 

 

 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia 

3. OŚWIADCZAMY (Wykonawca lub/i osoby wskazane przez Wykonawcę, Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy), 

że nie figurujemy w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministra 

Sprawiedliwości. 

4. INFORMUJEMY, że:** 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.* 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

……………………………………………………………*. 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 

…………………..zł netto*. 

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Część zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome podać firmy Podwykonawców) 

6. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach …… niniejszej oferty. 

7. Wykonawca jest małym* / średnim* przedsiębiorcą. 

8. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

9. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 

oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT. 



                 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

Załącznik nr 2 

 

WYKAZ USŁUG 

 

Nazwa zamówienia:  

Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach 

projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na 

podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00. 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Lp. Nazwa zadania  
Opis i wartość brutto 

[zł] 

Nazwa 

Zleceniodawcy 
(odbiorcy usług) 

Data 

zakończenia usługi 
Doświadczenie 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1. 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

 

 

Zakres: 
 
……………………………… 
 
Wartość zadania: 
………………………………. 
 
 

 

od ……………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 
 
 
do ……………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

1) własne* 

 

lub 

 

2) innych 
podmiotów* 

Wykonawca winien 
załączyć do oferty 
oryginał pisemnego 
zobowiązania 
podmiotu 
udostępniającego 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia 

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

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

Ja niżej podpisany/a 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności: 

1) nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) nie posiadam, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

4) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Załącznik nr 4 

 

WZÓR UMOWA  NR ………………….. 

/dla każdej z jednostek umowa będzie zawierana oddzielnie / 

Zawarta w dniu ………………. we Wrocławiu pomiędzy: 

..................................................................... ( ...........) przy ulicy ................, zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez Dyrektora ................... 

a 

………………………… NIP:……………….. REGON: ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowana  przez: 

…………………………………………. 

 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania nr ………………………….o udzielenie Zamówienia Publicznego 

poniżej 30 000,00 euro na podstawie art.. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych . 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi pn: Organizacja transportu i pobytu uczestników 

warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 

2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o 

dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00. 

2. Szczegółowy  zakres przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia  stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

3. Przedmiot Umowy ma być wykonany zgodnie Zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

 

§2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

Termin realizacji przedmiotu umowy:  ………………………, w tym: 

1 termin – VI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

2 termin – VI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

3 termin – VI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

4 termin – VI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

5 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

6 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

7 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób, 

8 termin – VI/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 28 osób 

9 termin – IX/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

10 termin – X/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

11 termin – XI/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

12 termin – XII/2019, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

13 termin – I/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

14 termin – IX/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

15 termin – X/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

16 termin – XI/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

17 termin – XII/2020, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 

18 termin – I/2021, pobyt trzydniowy (piątek, sobota, niedziela) dla max 15 osób, 
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§3 

CENA I SPOSÓB ZAPŁATY 

1.  Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ogółem w kwocie: brutto: ………………………….…… słownie: 

………………………………………………………………… zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu Umowy 

( transport, noclegi, wyżywienie itd. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym ) oraz zaspokaja wszelkie roszczenia 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do ……………. dni ( zgodnie z 

ofertą Wykonawcy ) od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na dostarczonej przez Wykonawcę fakturze.  

4. Za zrealizowany przedmiot umowy, Wykonawca wystawi fakturę. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury 

stanowić  będą protokoły odbioru przedmiotu Umowy podpisane przez strony. 

5. Fakturę za wykonanie przedmiotu Umowy należy wystawić na: 

 Nabywca: Gmina Wrocław; pl. Nowy Targ 1-8; 50 –141 Wrocław; NIP: 897-138-35-51, 

Odbiorca faktury jest: 

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

6.  Wykonawca wystawi fakturę taką, aby asortyment na wystawionej fakturze był wyszczególniony 

w analogiczny sposób jak w złożonej przez Wykonawcę ofercie.   

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: ............................................................. 

8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego  

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

§ 4 

ZASADY REALIZACJI USLUG I ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego  stwierdza kompletność, poprawność i zgodność usługi  z zamówieniem. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy i będzie realizował umowę z należytą starannością. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy, ponosi odpowiedzialność za kompetentną, terminową, rzetelną i 
całościową realizację przedmiotu umowy. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Strony opierają na zasadzie 
kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 

1) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego ogółem określonego w § 2 umowy, liczonego za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada druga Strona, Strona 
odstępująca od umowy ma prawo żądać od Strony odpowiedzialnej zapłaty kary umownej – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego ogółem określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3) Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. Przez 
nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych 
lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku  Wykonawcy  nie  będzie przysługiwało względem  Zamawiającego 
roszczenie o wynagrodzenie. 

2. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na 
jego wykonanie oraz może żądać zapłaty kar umownych w wysokości określonej w ust. 1 pkt. 1 lit. a. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia naliczonych kar umownych. 
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z 

Kodeksu Cywilnego. 
§ 6 
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OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY 

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają: 

1) ze strony Zamawiającego: ......................... 

2) ze strony Wykonawcy:  ............................. 

.  

§ 7 

ROSTRZYGANIE SPORÓW 

Spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§8 

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy 
podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
2.1. zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które  

określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian;  

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: 

a) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym 
nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług; 
b) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 
zamówienia; 
c) zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku: 
a)   zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych 
do współpracy w imieniu Zamawiającego.  
b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa 
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał 
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak 
dotychczasowy podwykonawca.   

2.1.3. Pozostałych zmian:  

a)  w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu 
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość sporządzenia 
aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu;  

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 

d) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), 
które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; 

f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami; 

g) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy. 
§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego. 
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca. Wszystkie 

egzemplarze posiadają jednakową moc prawną.  
3. Integralną część umowy stanowią: 

 Dokumentacja przetargowa, 

 oferta Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 
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 niepotrzebne skreślić 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.     

 

 

 

 

 

 

 


