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         Szczecin, dnia 24.09.2019r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
na: 

„Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania”” 
w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 

 
USŁUGI SPOŁECZNE 

na podstawie art. 138o ustawy  
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 
ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin 
e-mail: sekretariat@cod.szczecin.pl 
tel. 91 431 58 91 
fax 91 431 58 91 wew. 26 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Nazwa nadana zamówieniu: 
„Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania””, w ramach projek-
tu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie. 

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia: 
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP. 

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja warsztatów wyjazdowych w pro-
gramie „Sztuka budowania” dla 10 rodzin objętych programem obejmująca: 
a) usługę przewozu uczestników i opiekunów/instruktorów, 
b) usługę noclegową i restauracyjną, 
c) zapewnienie sali szkoleniowej i sali do zajęć dla dzieci, 
d) zapewnienie trenerów. 
Kod CPV: 63515000-2, 55110000-4, 55300000-3, 80570000-0. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, 

zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej 
Ogłoszeniem. 

 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Usługa realizowana będzie w terminie 11-13 października 2019 r. 
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 
5. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE: 

1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji; 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) Oświadczenie o miejscu realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
Instrukcji; 
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W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodów okre-
ślonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji; 
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-
twierdzenia, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upa-
dłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. 

5) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w 
przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji; 
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

 
6. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
a) Cena – 90 % 
b) Dostęp do infrastruktury – 10%. 

2) Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert 
znajdują się w Rozdziale V Instrukcji dla Wykonawców. 

 
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1) Ofertę należy złożyć w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Wszystkich 
Świętych 66 w Szczecinie, pok. nr 01, w terminie do dnia 02.10.2019r., do godz. 10:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2019r., o godz. 10:30 w Centrum Opieki nad Dziec-

kiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie pok. 35. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą 
w nim uczestniczyć. 

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

 


