Załącznik nr 5
Do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

L.dz. ZST.531.SMS.2018
Płock 08.03.2018 r.

1.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock Zespół Szkół Technicznych – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku, Al.
Kilińskiego 4
09-402 Płock zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego dla zadania pn.
ZORGANIZOWANIE POBYTU NA WIOSENNYCH ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH - SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIOŚLARSTWIE

2.

3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja zgrupowania sportowego dla uczniów SMS w wioślarstwie poniższej
specyfikacji:
2.1. ZAKWATEROWANIE
a)
Zamawiający dopuszcza organizację zgrupowania m.in. w:
- hotelu/ internacie sportowym
- ośrodku wypoczynkowym
W odległości nie większej niż 5 min. pieszo od jeziora.
b) Uczestnikom zgrupowania należy zapewnić zakwaterowanie w budynku ogrzewanym, w pokojach 2 – 4
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje 4 osobowe nie mogą stanowić więcej niż 30% oferty. W pokojach
powinny znajdować się łóżka z pościelą, szafy na rzeczy osobiste, wieszaki, stoliki i krzesła w liczbie
odpowiadającej ilości zakwaterowanych osób. Łazienki muszą znajdować się w budynku zakwaterowania
uczestników w ilości odpowiadającej do w/w ilości osób. W łazienkach musi być możliwość korzystania z ciepłej i
zimnej wody bez ograniczeń.
W budynku musi być wydzielone miejsce na suszarnię.
W budynku powinna znajdować się sala TV. Mile widziany dostęp do Internetu / wi-fi.
2.2. WYŻYWIENIE
a)
Wykonawca zapewni obowiązkowo całodzienne wyżywienie, w miejscu oddalonym od zakwaterowanie nie
większym niż 5 min. pieszo.
b)
Wielkość stołówki musi być taka, aby pomieściła grupę na jedną turę.
c)
Minimum 3 posiłki dziennie dla każdego uczestnika zgrupowania, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia
dzieci i młodzieży w wieku 13 – 20 lat
d)
Dieta urozmaicona – wysokoenergetyczna (minimum 5000 kCal/dobę na jednego zawodnika), bogata w warzywa.
e)
Obiad musi się składać z dwóch dań,
f)
Wskazane, by posiłki tj. śniadania i kolacje były serwowane w postaci szwedzkiego stołu.
g)
Pobyt na zgrupowaniu zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy się obiadem w dniu
wyjazdu.
2.3. WARUNKI TRENINGOWE
a) Ośrodek musi znajdować się w bezpośredniej bliskości jeziora, nie dalej ni z 5 min pieszo od miejsca
zakwaterowania. Akwen wodny wyłączony ze strefy ciszy.
b) Dostęp do przystani wodnej.
c) Pomosty pływające długości minimum 15 m wystające max. 30 cm na lustro wody
d) Hangar na łodzie i motorówki lub miejsce strzeżone do przechowywania wioślarskiego sprzętu sportowego.
Bezpieczny. Zamykany.
e) Wykonawca zapewni stelaże do przechowywania łodzi wioślarskich.
2.4 Dodatkowo
a) Sala konferencyjna
b) Siłownia – miejsce do ćwiczeń siłowych i przetrzymywania obciążenia
c) Sala do ergometrów wioślarskich (ergometry przywiezione przez Zamawiającego)
Miejsce i termin realizacji zamówienia:

a)
b)

4.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Półwiosek Stary / Ślesin / Mikorzyn woj. wielkopolskie
Termin wykonania przedmiotu zamówienia :
I termin:
28.03 – 12.04.2018 r.
13 zawodników + 3 trenerów
II termin: 17.04 – 27.04.2018 r.
13 zawodników + 3 trenerów

Opis sposobu przygotowania oferty:

a)

zaleca się złożyć ofertę na załączonym – Formularzu oferty

b)

ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, e-mailem, faksem, lub pocztą w zamkniętej kopercie z
dopiskiem – zapytanie ofertowe na: ZORGANIZOWANIE POBYTU NA WIOSENNYCH ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH – SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIOŚLARSTWIE

5.

6.

c)

zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.

d)

oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

zamówienia zgodnie z

Wymagania stawiane wykonawcy:
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a)
Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
c)
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia do dnia 16.03. 2018 r. do godz. 900.

sekretariat szkoły : Zespół Szkół Technicznych w Płocku Al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock
E-mail
marzena.krawczynska@wp.pl (skan podpisanego i opatrzonego pieczęciami dokumentu)

7.

Kryteria wyboru ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100 %

8.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Trener koordynator – Karolak Jacek tel. 606 932 966

9. Wybór ofert i zlecenie realizacji zamówienia:
a)
b)
c)

O wynikach wyboru oferty Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu na ich pisemny
wniosek.
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie przez Zamawiającego lub emailem, jeśli oferta została złożona pocztą elektroniczną.
Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą poprosi o kserokopie dokumentów

Załączniki:

1.

Formularz oferty.

