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INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

Na ogłoszenie o zamówieniu

i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności 

międzynarodowej w ramach projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, we Włoszech. 

Komisja informuje, że do dnia 

ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka

były umieszczone w zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich 

zawartości bez uszkodzenia tych opakowań.Opakowania

i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane 

na usługę społeczną: 

Oferta na: "Zamówienie na usługę społeczną 

projekt nr 

Nie otwierać prz

W dniu dzisiejszym tj. 15.12.20

kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na sfinansowanie zamówienia prz

Po jawnym otwarciu ofert, o godz. 

przy ul. Spółdzielców 1, 34

w ofertach, sporządzono niniejszą informację i niezwłocznie zamieszczono ją na stronie 

internetowej.  
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Sucha Beskidzka, dnia 1

 

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 

Na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej 

realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności 

międzynarodowej w ramach projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

Komisja informuje, że do dnia 15.12.2020do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, przy 

200 Sucha Beskidzka, w Sekretariacie Szkoły złożono: 

zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich 

zawartości bez uszkodzenia tych opakowań.Opakowania były oznaczone nazwą (firmą) 

adresem Wykonawcy oraz zaadresowane w sposób określony w Ogłoszeniu o zamówieniu 

Oferta na: "Zamówienie na usługę społeczną – Mobilności edukacyjne 

projekt nr 2020-1-PL01-KA102-079189"  

Nie otwierać przed dniem 15.12.2020r. godz. 10:00 

.2020chwilę przed godz. 10.00, przed otwarciem ofert podano 

kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę nie wyższą niż 203 908

Po jawnym otwarciu ofert, o godz. 12.00 w Sekretariacie Szkoły, w siedzibie Zamawiającego

Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka, odczytano wysokość cen zawartych 

ofertach, sporządzono niniejszą informację i niezwłocznie zamieszczono ją na stronie 
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Sucha Beskidzka, dnia 15.12.2020 

na świadczenie usługi hotelarskiej 

realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności 

międzynarodowej w ramach projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

w siedzibie Zamawiającego, przy 

w Sekretariacie Szkoły złożono: 2 oferty. Oferty 

zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich 

były oznaczone nazwą (firmą) 

w sposób określony w Ogłoszeniu o zamówieniu 

Mobilności edukacyjne  

 

przed otwarciem ofert podano 

908,62 zł. 

w Sekretariacie Szkoły, w siedzibie Zamawiającego 

zytano wysokość cen zawartych 

ofertach, sporządzono niniejszą informację i niezwłocznie zamieszczono ją na stronie 
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Oferty złożyły firmy: 

1. Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

a. Avantador Sp. Z o.o. 

b. Grupa Montownia Wójtowicz Wroński Sp.j. 

22A 

2. Wysokość cen, termin bezkosztowego

płatności faktury, zawarte

a. 198 000,00zł anulowanie rezerwacji 

b. 195 000,00zł anulowanie rezerwacji 

Kryteria formalne związane z dokumentacją ofertową:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do IWZ, 

ofertową brutto oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

2. Wraz z ofertą powinny być złożone:

a. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału 

(Załącznik nr 6a do IWZ);

b. Oświadczenie wykonawcy

(Załącznik nr 6b do IWZ);

c. Oświadczenie brak powiązań (Załącznik nr 6c do IWZ);

d. Propozycję menu zawartą w Załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia

e. Dokument potwierdzający rezerwację hoteli w terminie realizacji 

f. Wykaz usług wraz z dokumentami referencyjnymi, o którym stanowi pkt 10.1 

IWZ, 

g. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 

zamawiający może je uzyskać w szczeg

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
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Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Avantador Sp. Z o.o. 01-319 Warszawa, ul. Chrzanowska 4/58

Grupa Montownia Wójtowicz Wroński Sp.j. 30-498 Kraków, ul. Gał

ermin bezkosztowego anulowania rezerwacji noclegu

płatności faktury, zawarte w ofertach: 

anulowanie rezerwacji 3 dni, płatność faktury 30 dni

anulowanie rezerwacji 3 dni, płatność faktury 30 dni

Kryteria formalne związane z dokumentacją ofertową: 

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do IWZ, zawierający w szczególności łączną cenę 

ofertową brutto oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu. 

Wraz z ofertą powinny być złożone: 

Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału 

(Załącznik nr 6a do IWZ); 

Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 

(Załącznik nr 6b do IWZ); 

Oświadczenie brak powiązań (Załącznik nr 6c do IWZ); 

Propozycję menu zawartą w Załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia

Dokument potwierdzający rezerwację hoteli w terminie realizacji 

Wykaz usług wraz z dokumentami referencyjnymi, o którym stanowi pkt 10.1 

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 

zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
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Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

4/58 

498 Kraków, ul. Gałęzowskiego 

anulowania rezerwacji noclegu oraz termin 

dni, płatność faktury 30 dni 

dni, płatność faktury 30 dni 

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

zawierający w szczególności łączną cenę 

 

Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 

Propozycję menu zawartą w Załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia; 

Dokument potwierdzający rezerwację hoteli w terminie realizacji działań; 

Wykaz usług wraz z dokumentami referencyjnymi, o którym stanowi pkt 10.1 

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 

ólności za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
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w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 

z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile 

prawo do ich podpisania nie wynika z

h. Dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospod

najmniej 100 000,00 zł, wykazujący, że sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

gwarantujące należyte wykonanie zamówienia

Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga:

Cena Termin bezkosztowego anulowania 

waga 60% 

 

Komisjapowołana stosownym 

wyboru najkorzystniejszej oferty o zamówienie na usługę społeczną dla uczniów Zespołu 

Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

1. Przewodniczący – Aneta Dro

2. Członek – Ewa Kozina-

3. Członek – Marek Jania

w dniu 15.12.2020 roku dokona szczegółowej analizy i

najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami zawartymi

o zamówieniu na usługę społeczną

swojej stronie internetowej w BIP oraz stronie szkolnej informację o udzieleniu zam

podając nazwę podmiotu,z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
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w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 

. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile 

do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą

Dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co 

najmniej 100 000,00 zł, wykazujący, że sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

gwarantujące należyte wykonanie zamówienia. 

Kryteria oceny merytorycznej ofert i ich waga: 

Termin bezkosztowego anulowania 

rezerwacji noclegu 

Termin płatności

waga 20% 

stosownym Zarządzeniem Dyrektora w sprawie powołania komisji do 

wyboru najkorzystniejszej oferty o zamówienie na usługę społeczną dla uczniów Zespołu 

Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, w składzie:  

Aneta Drobny –Dyrektor szkoły 

-Dyrektor ds. dydaktycznych 

Marek Jania- koordynator projektu 

dokona szczegółowej analizy i oceny złożonych ofert i

najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami zawartymi w Załączniku 1 do Ogłoszenia 

społeczną oraz niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieści na 

swojej stronie internetowej w BIP oraz stronie szkolnej informację o udzieleniu zam

z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
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w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 

. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 

arczej na kwotę co 

najmniej 100 000,00 zł, wykazujący, że sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Termin płatności 

faktury 

waga 20% 

Zarządzeniem Dyrektora w sprawie powołania komisji do 

wyboru najkorzystniejszej oferty o zamówienie na usługę społeczną dla uczniów Zespołu 

oceny złożonych ofert i wybierze 

w Załączniku 1 do Ogłoszenia 

oraz niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieści na 

swojej stronie internetowej w BIP oraz stronie szkolnej informację o udzieleniu zamówienia, 

z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.  
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Podpisy członków Komisji:  

1. Przewodniczący -  

 

2. Członek – 

 

3. Członek - 
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