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Zamówienie publiczne   
 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” w Piotrkowie 
Trybunalskim ogłasza przetarg nieograniczony na: 
  
Organizację wycieczek dla uczestników półkolonii w ramach zadania 
„Aktywne i ekologiczne półkolonie”  
 

1. SIWZ dostępna jest na stronie  www.piotrkow.pl/bip . Informacje szczegółowe 
można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w biurze Świetlicy „Bartek” ul. 
Norwida 4  w godzinach 8.00 –  16.00. 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest  organizacja 4 wycieczek przyrodniczo-
rekreacyjnych dla ok. 200 osób; w tym  ok. 180 dzieci  – uczestników 
półkolonii letnich organizowanych przez Środowiskową Świetlicę 
Socjoterapeutyczną  „Bartek”   i  12 opiekunów, zapewnienie autokarów, pilotów, 
ubezpieczenia NNW. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wystąpienia konieczności niewielkiej  zmiany liczby  
uczestników wycieczek  (nieco mniej lub nieco więcej).  CVP 63511000-4 

organizacja wycieczek. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.   
 

4. Termin realizacji zamówienia: 12.07.2012,  26.07.2012,  09.08.2012,  23.08.2012 r.     
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:    
  1.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną i 
odpowiednią ofertę. 
        
2.    Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: 
       2.1.    Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki 
wymienione w art. 22 i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. «Prawo zamówień publicznych». 
      2.2.    Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego jako termin składania ofert. 
3.    Oferta odpowiednia spełniać musi następujące wymogi. 
      3.1. Oferent  powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i 
uprawnionym personelem oraz środkiem  transportu przewidzianym do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
     3.2.  Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, 
oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z zasadami Ustawy z dnia 
29.01.2004 r. « Prawo zamówień publicznych ». 

http://www.piotrkow.pl/bip


6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.       
  

7. Kryterium oceny ofert jest cena  – 100 %.   
 

8. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert. 
 

9. Oferty należy składać w biurze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„Bartek”  w Piotrkowie Trybunalskim ul. Norwida 4  do dnia 16 maja 2012 r. do 
godz. 11.00.   
    

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami – dyrektor Bożenna Walczak,  tel. 
44 649 76 53  lub  723 308 585. 
 

11.    Otwarcie ofert nastąpi w biurze placówki  w dniu 16 maja 2012 r. o godz. 
11.30.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


