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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 
 

Zamawiający 

Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka; NIP: 5521427933 
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 
1, 34-200 Sucha Beskidzka  
na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia 
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej 
i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników 
mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie 
i szkolenia zawodowe, we Włoszech. 

Tryb 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia 
do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - zwanej dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunków 
Zamówienia na usługę społeczną. 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej  
w art. 138g p.z.p. 
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto 
w Istotnych Warunkach Zamówienia. 

Istotne warunki 
zamówienia 

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną 

Opis przedmiotu 
zamówienia na 
usługę społeczną 

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 1 do Istotnych 
Warunków Zamówienia 

Miejsca realizacji 
zamówienia 

Galzignano Terme 35030 (PD), Włochy 

Termin realizacji 
zamówienia 

31.05.2021-11.06.2021 r.  
04.10.2021-15.10.2021 r. 

Wymagania dla 
Wykonawcy 

Wykonawca winien spełniać warunki wskazane w Istotnych Warunkach 
Zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Publicznego 
zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną 

Kryteria oceny 
ofert i ich waga 

1) cena – 60% 
2) termin bez kosztowego anulowania noclegu – 20% 
3) termin płatności – 20% 

Wzór umowy / 
istotne 
postanowienia 
umowy 

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 4 do Istotnych 
Warunków Zamówienia 
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