Gmina
SABNIE

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 23.04.2012 r.
na organizację

7-DNIOWEGO WAKACYJNEGO OBOZU EDUKACYJNEGO
w ramach projektu POKL.09.01.02-14-060/10
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
NIP: 823-119-11-39

II. NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL
Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 7-dniowego wakacyjnego obozu
edukacyjnego na terenie Pojezierza Mazurskiego dla uczniów szkół znajdujących się na
terenie Gminy Sabnie w okresie lipiec-sierpień 2012 r.
2) W obozie weźmie udział łącznie 80 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Gminy
Sabnie + 8 opiekunów.
3) Dokładny termin obozu zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania
ofertowego.
4) Dopuszcza się możliwość podziału uczestników na dwie grupy po 40 osób (po 4 opiekunów
dla każdej z grup).
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5)

Program obozu powinien obejmować:
PROGRAM WAKACYJNEGO OBOZU EDUKACYJNEGO
MIEJSCE
Zajęcia przyrodnicze

SZCZEGÓŁY
Zapoznanie z fauną i florą jezior podczas wycieczki statkiem.

Zajęcia przyrodnicze:
Biebrzański Park Narodowy
Zajęcia historyczne:
zwiedzanie zamku lub twierdzy
Zwiedzanie mini ZOO

Spacer po ścieżkach edukacyjnych na terenie Biebrzańskiego
Parku Narodowego.
Zwiedzanie zabytku wraz z przewodnikiem.
Zajęcia edukacyjne prezentujące różnorodność fauny.

Zwiedzanie „zabytku”

Np. sanktuarium, świątynia, wieś, chaty mazurskie.

Zajęcia kulturalne

Warsztaty prezentujące kulturę z odległego zakątka świata.

Zajęcia z zakresu wychowania Zajęcia kajakowe, pływanie pod opieką uprawnionego
fizycznego
ratownika, a także inne (np. tenis stołowy, piłka nożna, piłka
siatkowa).
Inne atrakcje
Dyskoteka i ognisko.

6)

7)

Co do zasady nie są dopuszczalne zmiany w programie obozu. Jednakże w wyjątkowych,
uzasadnionych sytuacjach Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwie zmiany programu
obozu, z zastrzeżeniem, że każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego
jako równoważna edukacyjnie. Wszelkie ryzyko, związane z udowodnieniem tzw.
równoważności spoczywa na Wykonawcy. Jest on zobowiązany w takim przypadku wykazać,
że proponowana zmiana programu spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. zapewnienia opieki miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów,
zgodnie z programem obozu. Zwiedzanie rozumieć należy jako zapewnienie biletu
umożliwiającego wstęp do danej atrakcji turystycznej (o ile taki jest wymagany) wraz
z opieką pilota/przewodnika;
2. pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do wskazanych
obiektów;
3. zakwaterowania w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, 6 noclegów;
4. zapewnienia wyżywienia składającego się z:
- śniadania każdego dnia (prócz dnia przyjazdu – śniadanie we własnym zakresie);
- obiadu lub obiadokolacji każdego dnia składających się z zupy, drugiego dania
oraz kompotu i deseru;
5. ubezpieczenia wszystkich uczestników;
6. bezpłatne miejsca dla opiekunów.
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8)
9)

Rodzaj zamówienia: usługi.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
63.51.10.00.4 - Organizacja wycieczek.
63.51.00.00-7 - Usługi biur podróży i podobne.

IV. WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO

1)

2)

3)

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.).
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 zamówienia o charakterze
porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia.
Poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia
należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu obozu dla co najmniej 60
osób, trwającego więcej niż pięć dni.
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

V. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY
1) Zgodność zakresu oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia, zgodność złożonej
oferty z opisem zawartości – warunek formalny. Niespełnienie przez Wykonawcę tych
warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty.
2) Kryterium wyboru 1. Cena – 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
cena najniższa
ocena oferty = ---------------------- x 100 pkt.
cena badana
gdzie:
cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych,
cena badana – wartość brutto oferty badanej.
VI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
1) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Projektu (Urząd Gminy Sabnie, ul.
Główna 73, 08-331 Sabnie, pok. nr 9) w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku do godz.
12:00 z dopiskiem: „Oferta na organizację 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego w
ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”.
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2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

Uwaga: decyduje data wpływu! Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania
ofert nie będą rozpatrywane.
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym - Załącznik
nr 1.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym –
Załącznik nr 2.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Zapytaniu
ofertowym – Załącznik nr 3.
3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania –
Załącznik nr 4.
4. Wykaz wykonywanych usług - Załącznik nr 5.
5. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 6.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Specyfikację wakacyjnego obozu edukacyjnego zawierającą m.in. szczegółowy
program obozu.
Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres
ważności oferty.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w
formie kserokopii muszą być opatrzone datą, klauzulą „za zgodność z oryginałem” i
poświadczone podpisem przez Wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.
W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego
oferty podlegają odrzuceniu.

VII. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej
Zamawiającego: www.sabnie.pl i w Biurze Projektu (Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73,
08-331 Sabnie, pok. nr 9).
2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych
z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do
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procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do
zawarcia umowy.
4) Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5) Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia
oferty.
6) Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Sabnie i w Biurze Projektu.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Wykonawcami
oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.
8) W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt
z koordynatorką projektu (Anna Szymańska: e-mail: projekt@sabnie.pl, tel.: 25 787 41 90).
Preferowaną formą kontaktu jest forma pisemna.
9) Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny oraz warunków realizacji Zamówienia z wybranym
w postępowaniu Oferentem.
10) Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Prawa
zamówień publicznych.

Sabnie, dnia 23.04.2012 r.
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Załącznik nr 1
Wykonawca/ pieczątka:

NIP ................................................
REGON........................................

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Urzędu Gminy Sabnie z dnia 23.04.2012 r. na
organizację 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego w ramach projektu POKL.09.01.0214-060/10 pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego:
1.Składam(y) ofertę na wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w zapytaniu ofertowym, za cenę brutto: ……………….………………zł.,
(słownie: …………….………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…..),
w tym cena netto za wykonanie całego zamówienia: ………………………..……..………… zł.
(słownie: …………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………..………………………………………..),
gdzie cena przypadająca na każdego uczestnika wynosi:
Lp.
Nazwa
Liczba
Wartość netto
Stawka
Wartość
uczestników
podatku VAT
brutto
1.
Wakacyjny
80 + 8
obóz
opiekunów
edukacyjny
2. Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w
związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Przedmiotem niniejszej oferty jest organizacja 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego
na terenie Pojezierza Mazurskiego, zrealizowanego zgodnie z warunkami określonymi w
zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.
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5. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę(imy) do niego
żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w
zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
9. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią wzoru umowy i zobowiązuję(emy) się, w
przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. Wraz z ofertą składam(y) następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym –
Załącznik nr 2.
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Zapytaniu
ofertowym – Załącznik nr 3.
c) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik
nr 4.
d) Wykaz wykonywanych usług – Załącznik nr 5.
e) Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 6.
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) Specyfikację obozu, zawierającą m.in. szczegółowy program obozu.
h) …………………………………………………………………………………….…
i) …………………………………………………………………………………….…
j) …………………………………………………………………………………….…

........................................., dnia ...........................
Miejscowość

......................................................................
Czytelny(e) podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do występowania w imieniu
Oferenta oraz pieczątka firmy
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Załącznik nr 2
Wykonawca/ pieczątka:

NIP ................................................
REGON........................................
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Składając ofertę w postępowaniu ofertowym Urzędu Gminy Sabnie z dnia 23.04.2012 r.
na organizację 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego w ramach projektu
POKL.09.01.02-14-060/10 pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy
Sabnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Wykonawca
oświadcza,
że
pomiędzy
Oferentem,
……………………………………………………………….…………………………………..
(prosimy o wpisanie nazwy Oferenta)
a Zamawiającym, Urzędem Gminy Sabnie, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub
osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.
Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub
osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

........................................., dnia ...........................
Miejscowość

......................................................................
Czytelny(e) podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do występowania w imieniu
Oferenta oraz pieczątka firmy

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie
BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73,
08-331 Sabnie, pok. nr 9

tel.: (25) 787 41 90, wew. 31
fax: (25) 787 42 49
projekt@sabnie.pl
www.sabnie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o

Gmina
SABNIE

Załącznik nr 3
Wykonawca/ pieczątka:

NIP ................................................
REGON........................................

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH
W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym z dnia 23.04.2012 r. na organizację 7dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego w ramach projektu POKL.09.01.02-14-060/10 pt.:
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca
oświadcza, że
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym sprawnym technicznie
autokarem z klimatyzacją oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym
pilotem, który przynajmniej 3 razy pilotował wycieczkę autokarową;
4. spełnia warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................., dnia ...........................
Miejscowość

......................................................................
Czytelny(e) podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do występowania w imieniu
Oferenta oraz pieczątka firmy
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Załącznik nr 4
Wykonawca/ pieczątka:

NIP ................................................
REGON........................................

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w postępowaniu ofertowym Urzędu Gminy Sabnie z dnia 23.04.2012 r. na
organizację 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego w ramach projektu POKL.09.01.0214-060/10 pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania za wystąpienie
okoliczności, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

........................................., dnia ...........................
Miejscowość

......................................................................
Czytelny(e) podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do występowania w imieniu
Oferenta oraz pieczątka firmy

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie
BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73,
08-331 Sabnie, pok. nr 9

tel.: (25) 787 41 90, wew. 31
fax: (25) 787 42 49
projekt@sabnie.pl
www.sabnie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o

Gmina
SABNIE

Załącznik nr 5
Wykonawca/ pieczątka:

NIP ................................................
REGON........................................

WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG *

L.
p.

Przedmiot usługi

Data wykonania
(od . . . . do . . . .)

Wartość usługi
brutto w PLN.

Odbiorca

1.
2.
3.

* do wykazu powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi.

........................................., dnia ...........................
Miejscowość

......................................................................
Czytelny(e) podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do występowania w imieniu
Oferenta oraz pieczątka firmy
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Załącznik 6
Umowa nr ……………..
(W Z Ó R)
zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 23.04.2012
r. na organizację 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego w ramach projektu
POKL.09.01.02-14-060/10 pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy
Sabnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
podpisana w Sabniach w dniu ………………….. 2012 roku, pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez:
……………………………………………………..……………………………………………
a Urzędem Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, NIP: 823-119-11-39, zwaną/ym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………..……………………………………………
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji organizację 7-dniowego
wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy
Sabnie.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-060/10 pt.:
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy zgodnie
z niniejszą umową, warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz programie
zaakceptowanym przez Zamawiającego w trakcie procedury wyboru Wykonawcy,
stanowiącym integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
a) Wstęp (w tym opiekę przewodnika/ów na oraz biletów wstępu na atrakcje dla wszystkich
uczestników – łącznie z opiekunami) do miejsc docelowych.
b) Wyżywienie wszystkich uczestników, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu
Ofertowym.
c) Zakwaterowania w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, zgodnie z warunkami
określonymi w Zapytaniu ofertowym;
d) Przejazd środkami komunikacji, jeśli to konieczne oraz wszelkich innych opłat
związanych z programem wakacyjnego obozu edukacyjnego.
e) Ubezpieczenie uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW
w wysokości min. 10 000,00 zł/osobę.
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§3
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w wysokości ustalonej w
trakcie procedury wyboru Wykonawcy podanej w jego ofercie wraz z podatkiem VAT.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiązywania
niniejszej umowy wynosi:
Wartość netto: …………………………………. zł.
(słownie:.......................................................................................................................................... )
Podatek VAT …. %, ……………………………. zł.
(słownie:.......................................................................................................................................... )
Wartość brutto: ………………………………… zł.
(słownie:.......................................................................................................................................... )
3. W przypadku nie zrealizowania części zamówienia zastrzega się, że za usługę wycenioną lecz
nie wykonaną nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz wszelkie pozostałe koszty, konieczne do
poniesienia, a nie wymienione w § 2 umowy oraz w dokumentacji procedury wyboru
Wykonawcy, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy zostanie dokonane na podstawie
faktur wystawionych po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę, o której mowa w ust. 5
w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.
7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania i
rozliczenia usługi.
8. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na Urząd Gminy Sabnie, ul.
Główna 73, 08-331 Sabnie, NIP: 823-119-11-39.
9. Zapłata nastąpi przelewem, z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany
na wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego, pod
warunkiem posiadania środków finansowych na koncie projektu. Termin zapłaty przez
Zamawiającego może być niedotrzymany, gdyż uwarunkowany jest napływem transz
dofinansowania, wobec powyższego z tytułu ewentualnego opóźnienia w wypłacie
wynagrodzenia Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych
za zwłokę.
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia
jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.
§4
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z
2001 r. Nr 135, poz. 1516) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i
młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12,
poz. 67 z późn. zm.).
§5
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z
tego tytułu roszczeń do Zamawiającego,
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b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia,
c) dokona zawarcia ubezpieczenia wszystkich uczestników wakacyjnego obozu
edukacyjnego ubezpieczeniem NNW a potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej
wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków przedłoży Zamawiającemu
na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem wakacyjnego obozu edukacyjnego.
d) posiada wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności
posiada aktualny wpis do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w
związku z wykonywanymi przez Wykonawcę (oraz podwykonawcę) czynnościami lub przy
okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy (oraz podwykonawcy),
rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane
podczas wakacyjnego obozu edukacyjnego, zarówno wśród ich uczestników jak i osób
trzecich.
4. Wykonawca zagwarantuje przez cały okres realizacji umowy maksimum bezpieczeństwa
uczniów w czasie przejazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i
normami.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z
realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.
2. Zamawiający, Instytucja Wdrażająca (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych) oraz inne uprawnione podmioty mają prawo kontroli Wykonawcy odnośnie
należytego wykonywania postanowień umownych.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1.) Zmiana Terminu Wykonania Umowy
1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają
organizację wyjazdu, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku,
uniemożliwiające bezpieczny przewóz uczestników;
1.2.) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w zapytaniu ofertowym warunkami
związanymi z finansowaniem projektu przez instytucje finansujące, w szczególności:
a) brak środków na finansowanie projektu;
b) zmiany w projekcie wynikające z przyczyn leżących po stronie instytucji
finansujących;
1.3.) zmiany będące następstwem przypadków losowych, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia opóźnienie, w szczególności:
a) wypadki i choroby uczestników wycieczki (epidemie, zatrucia, itp.);
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3.
4.
5.
6.

1. 4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujące niemożliwością czynności przewidzianych Umową, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1 – 1.4
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę
2.1) Zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne – spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym;
2.2) Zmiana programu obozu wynikająca z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy. Zmiana programu jest możliwa po przedstawieniu uzasadnienia i nowej
propozycji programu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Nowy
program nie może ustępować pod względem organizacyjnym i dydaktycznym
programowi załączonemu do oferty.
3.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu;
d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami
określonymi w Zapytaniu ofertowym;
W przypadku określonym w ust 2 pkt 3) b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie
Wynagrodzenia Umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.
W przypadku określonym w ust 2 pkt 3) c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności
do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych
dotyczących realizacji projektu.
Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 punkty 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiana ilości uczestników wakacyjnego obozu edukacyjnego,
c) zmiany danych teleadresowych.

§8
Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony będą
płacić następujące kary umowne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 5% ceny całkowitej brutto za sumę części zamówienia określonych w § 2 ust. 2
niniejszej umowy,
b) nie podstawienia sprawnego autokaru w wysokości 1% ceny całkowitej brutto dla
określonej części zamówienia określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
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c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto za sumę części zamówienia
określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
d) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
skutkującego utratą dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
przez Zamawiającego, Wykonawca pokryje szkody 100% poniesionej przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej:
a) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego
zależnych w wysokości 5% ceny całkowitej brutto za sumę części zamówienia
określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
b) jeszcze przed upływem terminu do wykonania niniejszego zamówienia, bez wyznaczenia
Wykonawcy terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem
przedmiotu umowy,
c) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z
umową, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do
zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
może również powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia innej osobie na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
d) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
f) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w
niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9.
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
część zamówienia.
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Gmina
SABNIE

§ 10
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują
rozwiązywać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie
Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie
BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73,
08-331 Sabnie, pok. nr 9

tel.: (25) 787 41 90, wew. 31
fax: (25) 787 42 49
projekt@sabnie.pl
www.sabnie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o

