
Piotrków Trybunalski, dn. 07.05.2013 r. 
ŚŚSB.02‐38/2013 
 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Nazwa  i adres Zamawiającego: 

 
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. C.K. Norwida 4 
97‐300 Piotrków Trybunalski 
 
tel./fax  44 6497653, 723 308 585 
swietlica.bartek@gmail.com 
www.swietlicabartek.com.p 
 
 
II. Nazwa zamówienia: 

1. Postępowanie  w  sprawie  udzielania  zamówienia  publicznego    pod  nazwą: 
„Organizacja    jednodniowych  wycieczek  edukacyjnorekreacyjnych  dla 
dzieci”  

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  11 lipca 2013  r.  –  22 sierpnia 2013 r.  
 
III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie 
art.10  ust.1  oraz  art.  39  –  46  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 ze zm.) zwanej w dalszej 
części ustawą.  
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  organizacja  4  jednodniowych  wycieczek 
edukacyjno‐rekreacyjnych w ramach wypoczynku letniego „Półkolonia letnia” 

2. W  każdej  wycieczce  uczestniczyć  będzie  ok.  190    dzieci  w  wieku  6  –14  lat, 
uczestników półkolonii letnich oraz 12 opiekunów. 

3. W  ramach  niniejszego  zamówienia  oraz  podanej  ceny  ofertowej  Wykonawca 
zobowiązany jest zorganizować następujące wycieczki: 

3.1 Wycieczka 1 dniowa w godz. 9.00 –   15.00; Ujazd   –   Park Edukacyjno‐
Rozrywkowy Mikrokosmos;  



3.2 Wycieczka 1 dniowa w godz. 9.00 – 15.00; Sulejów – zwiedzanie Opactwa 
Cystersów, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym „ Dwa stawy”; 

3.3 Wycieczka 1 dniowa w godz. 9.00 –  15.00; Glinnik – Inowłódz: wizyta w 
jednostce wojskowej kawalerii powietrznej, zwiedzanie bunkrów;  

3.4 Wycieczka 1 dniowa w godz.  9.00  –    15.00;  Łódź  – Muzeum Animacji  i 
pobyt w Aquaparku Fala. 

4. Przebieg  wycieczek:  wyjazd  w  ustalonym  dniu  (np.  czwartki)  o  godz.  9.00, 
zwiedzanie, krótki postój na konsumpcję suchego prowiantu, dalsze zwiedzanie 
lub rekreacja, powrót godz. 15.00. 

5. Opieka pilotów odpowiednia do ilości uczestników. 
6. Ubezpieczenie  wszystkich  uczestników  wyjazdu  (dzieci  i  opiekunów) 

ubezpieczeniem NNW w wysokości min. 10.000 zł /osobę. 
7.  Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc. 
8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  zakresu  zamówienia,  o  którym 

mowa  w  sytuacjach,  których  nie  można  było  przewidzieć  z  chwilą  wszczęcia 
niniejszego postępowania: niewielkiej zmiany liczby uczestników, terminu. 

9. W  przypadku  niezrealizowania  części  zamówienia  zastrzega  się,  że  za  usługę 
wycenioną lecz niewykonaną nie przysługuje wynagrodzenie. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim 
przypadku Wykonawca  jest  obowiązany  w  Formularzu  ofertowym  wskazać  te 
części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 

11. Wymagania jakościowe i materiałowe: 
11.1 wykonawca  zobowiązany  jest  wykonywać  usługę  z 

wykorzystaniem  środków  transportu  dopuszczonych  do  ruchu  i 
odpowiadających  wymaganiom  ustawy  o  transporcie  drogowym  – 
aktualny  przegląd  i  ubezpieczenie.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
do zbadania stanu technicznego każdorazowo przed wyruszeniem; 

11.2 usługi  objęte  zamówieniem  mają  być  świadczone  środkami 
transportu:  przystosowanymi  do  przewozu  dzieci,  spełniającymi 
wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, prowadzonymi 
przez  osoby  mające  odpowiednie  uprawnienia  do  świadczenia  tych 
usług,  posiadającymi  nagłośnienie  z  mikrofonem,  woreczki  na 
nieczystości, klimatyzację; 

11.3 wykonawca  musi  zapewnić  przewożonym  dzieciom  oraz 
opiekunom  odpowiednie  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  tj. 
utrzymywać  w  czystości  i  porządku  pojazdy,  przestrzegać  przepisów 
p.poż. i BHP, oznaczyć pojazdy, na czas przewozu, że wykorzystywane są 
do transportu dzieci. 

12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 



12.1 wymagana  jest  należyta  staranność  przy  realizacji  zobowiązań 
umowy; 

12.2 w przypadku  awarii  środka  transportowego Wykonawca  zapewni 
zastępczy  środek  transportu,  spełniający  warunki,  o  których  mowa  w 
ust.13 pkt.1 – 2 w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych; 

12.3 wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo 
dzieci i opiekunów w czasie trwania wycieczek; 

12.4 wykonawca  jest  zobowiązany  do:  zdobycia  wszelkich  informacji 
niezbędnych  do  prawidłowego  przygotowania  oferty,  sprawdzenia  i 
zweryfikowania  dostarczonych  materiałów  oraz  niezwłocznego 
poinformowania  Zamawiającego  o  ewentualnych  błędach  lub 
przeoczeniach. 

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
              63.51.10.004 Organizacja wycieczek 
 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 11.07.2012,  25.07.2012,  08.08.2012,  22.08.2013 r. 
 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

  1. Przygotowanie oferty: 
1.1  wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  w  formie  pisemnej,  w 
języku polskim, pismem czytelnym; 
1.2  oferta  oraz  wymagane  formularze  wymagają  podpisu  osób  
uprawnionych; 
1.3  oferta  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy 
wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa; 
1.4  dokumenty  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz 
przedstawionymi  przez  Zamawiającego  wzorcami  (załącznikami), 
zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach; 
1.5  wszystkie  strony  oferty  powinny  być  kolejno  ponumerowane  oraz 
spięte w sposób trwały; 
1.6  ofertę  należy  umieścić  w  podwójnych  zamkniętych  kopertach.  Na 
kopertach muszą znajdować się następujące oznaczenia:  
 – koperta zewnętrzna: 
Środowiskowa  Świetlica  Socjoterapeutyczna  „Bartek”  w  Piotrkowie 
Trybunalskim ul. Norwida 4, 97‐300 Piotrków Trybunalski 
z  dopiskiem:  „Organizacja  wycieczek  dla  uczestników  półkolonii 
letniej”, 

– koperta wewnętrzna:  
Nazwę i adres Wykonawcy. 



2.  W  przypadku  kiedy  podmiot  występuje  samodzielnie  i  zamierza  zatrudnić   
podwykonawców musi wykazać w ofercie (Formularzu ofertowym) części zamówienia, 
których wykonanie powierzy podwykonawcom. 
3.  Oferta  składana  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  musi spełniać następujące warunki: 

3.1  oferta winna być podpisana przez każdego  z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się   o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika; 
3.2  upoważnienie  do  pełnienia  funkcji  pełnomocnika  wymaga  podpisu 
prawnie    upoważnionych  przedstawicieli  każdego  z  Wykonawców 
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  należy  załączyć  do 
oferty; 
3.3  wypełniając  formularz  ofertowy,  jak  również  inne  dokumenty 
składane wspólnie, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać 
dane dotyczące konsorcjum; 
3.4 podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie        lub nienależyte wykonanie zobowiązań; 
3.5  w  przypadku  dokonania  wyboru  oferty  Wykonawcy  występującego 
wspólnie,  przed  przystąpieniem  do  zawarcia  umowy  o  zamówienie 
publiczne,  przedłożona  zostani  umowa  regulująca  współpracę 
Wykonawców  występujących  wspólnie.  Termin,  na  jaki  została  zawarta 
umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, nie może 
być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że nie mogą 
być udostępniane informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Wykonawca  nie  może  zastrzec 
informacji  dotyczących  nazwy  (firmy)  oraz  adresu,  ceny,  terminu  wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. Zmiana 
oferty musi być  złożona według  takich  samych wymagań  jak  składana oferta oraz  z 
dopiskiem na kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) "ZMIANA". 
6. Zmiana oferty złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, 
po upływie terminu do wniesienia protestu. 
7.  Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z 
postępowania  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  (według  takich  samych 
zasad  jak  wprowadzenie  zmian)  z  napisem  na  zewnętrznej  kopercie  "WYCOFANE". 
Koperty oznaczone napisem "WYCOFANE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie 
będą otwierane. 

VII.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 

spełnienia tych warunków: 



1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który złoży 
kompletną i ważną ofertę. 

2. Oferta musi spełniać poniższe warunki: 
2.1  wykonawca nie  może  zostać wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 
i  2 ustawy prawo zamówień publicznych; 

         2.2  oferta zostanie złożona w wyznaczonym terminie. 
3. O  udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się  Wykonawca,  który  spełnia 

następujące warunki: 
               3.1 posiada uprawnienia do wykonywania wymaganej usług; 

   3.2  posiada    doświadczenie  zawodowe,  tj.  zrealizowali    w  okresie     
ostatnich  trzech  lat  przed  wszczęciem  niniejszego  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia  najmniej  3  usługi  o  podobnym  charakterze  i 
porównywalnym zakresie; 
3.3  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  posiada 
zasoby kadrowe zdolne do wykonania zamówienia; 
 3.4  dysponuje  środkami  finansowymi  wystarczającymi  do  realizacji 
przedmiotu zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
       4.1 jest niezgodna z ustawą; 

4.2  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.2  pkt.  3  Prawa  zamówień 
publicznych; 

4.3  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5.  Z  treści  załączonych  dokumentów  musi  jednoznacznie  wynikać,  że  Wykonawca 
spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale. 

 
VIII. Zawartość oferty 

1. Wykonawca  składa  Formularz  oferty  (zał.  nr  1)  wypełniony  i  podpisany  przez 
Wykonawcę. Do formularza załącza: 
   2.1 oświadczenie  Wykonawcy w trybie art. 22 (zał. nr 2); 

2.2 oświadczenie  Wykonawcy w trybie art. 24 (zał. nr 3); 
2.3. oparafowany projekt umowy (zał. nr 4); 
2.4  pełnomocnictwo,  w  przypadku  Wykonawców  działających  przez 
pełnomocnika. 

2. Do oferty należy załączyć również: 
2.1 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
2.2 zaświadczenie o  niezaleganiu z podatkiem  i   opłatami i składkami w 
Urzędzie Skarbowym; 
2.3 oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS; 
2.4 wykaz minimum 3 zrealizowanych usług; 



2.5 inne informacje mogące mieć wpływ na sposób realizacji usługi. 
 
IX.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z Wykonawcami 

oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1.  W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  –  oświadczenia,  wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
2.  Oświadczenia  lub  dokumenty  składane  przez  Wykonawcę  na  wezwanie 
Zamawiającego w trybie art.26 ust.3 i art.85 ust.2 ustawy muszą być składane pisemnie. 
3. Ofertę w niniejszym postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 
4. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 
jest: Pani Bożenna Walczak, w godz. 8.00 – 16.00, biuro Świetlicy ul. Norwida 4,  tel. 
44 649 76 53  lub  723 308 585.    
5.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania winny być składane pisemnie lub 
za pomocą faxu i skierowane na adres podany w rozdziale I. 
6.  Zamawiający  udzieli wyjaśnień niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  3  dni  przed 
upływem  terminu  składania  ofert,  o  którym  mowa  w  rozdziale  XV  ust.  2,  pod 
warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  do  Zamawiającego  nie 
później niż do końca dnia 13 maja 2013 r.  
8. Treść pytań wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 
którzy  otrzymali  SIWZ  oraz  udostępni  na  stronie  internetowej,  bez  ujawniania  źródła 
zapytania. 
9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
10.  Nie  udziela  się  żadnych  ustnych  i  telefonicznych  informacji,  wyjaśnień  czy 
odpowiedzi  na  kierowane  do  Zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających 
zachowania pisemności postępowania. 
 
X. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  w  celu  wyboru 
najkorzystniejszej oferty spośród ofert uznanych za ważne. 
 
XI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII. Termin związania ofertą 

1.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu  składania 
ofert. 



2.  Wykonawca  pozostaje  związany  ofertą  przez  okres  30  dni  od  upływu  terminu 
składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 
tym Zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia protestu po upływie  terminu  składania ofert bieg  terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
 
XIII. Opis  sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w: 
Środowiskowej  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  „Bartek”  w  Piotrkowie 
Trybunalskim ul. Norwida 4, (biuro), 97‐300 Piotrków Trybunalski 

2. Termin składania ofert: 
     do dnia 22 maja 2013 r. do godz. 10.00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w: 
Środowiskowej  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  „Bartek”  w  Piotrkowie 
Trybunalskim ul. Norwida 4, (biuro), 

           w dniu 22 maja 2013 r. o godz. 10.30 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć    na sfinansowanie zamówienia. 
6.  Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwę  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców, 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 
7.  Na  wniosek  Wykonawcy,  który  nie  był  obecny  przy  otwarciu  ofert,  Zamawiający 
niezwłocznie przekaże informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4. 
 
XV.  Wybór wykonawcy zamówienia 
 1. Kryterium wyboru Wykonawcy oceniane będzie, według następującej zasady: 

     cena brutto za udział w wycieczce jednego uczestnika  – 100 %. 

 2.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za 
najkorzystniejszą. 
3.  Zamawiający powiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów. 
4.  Umowa  z  wybranym Wykonawcą  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej  po  upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna 
oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 



5.  O  miejscu  i  terminie  podpisania  umowy  Zamawiający  powiadomi  wybranego 
Wykonawcę. 
6.  Do  treści  umowy  zostaną  wprowadzone  dane  i  postanowienia,  projekt  umowy 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.  Środki  ochrony  prawnej    w  niniejszym  postępowaniu  przysługują Wykonawcom,  a 
także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli  interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz  ponieśli  lub  mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 
przepisów ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych  zgodnie  z  art.  179  –  198  ustawy  z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
2.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

3.1.  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu; 
3.2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3.3. odrzucenia oferty Odwołującego. 

 
 XVII. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1) Formularz oferty 
2) Oświadczenie w trybie art. 22 
3) Oświadczenie w trybie art. 24 
4) Projekt umowy 

 

Zatwierdził, dn. 06.05.2013 r. 
Dyrektor Bożenna Walczak 

 
 
 


