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Ogłoszenie

Numer

2022-34602-136056

Id

136056

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.11.02.00-06-0081/20 - „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”

Tytuł

„Organizacja wyjazdów na zajęcia aqua aerobiku”

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian
w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze
aneksu do umowy. Warunki zmiany umowy określone są w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3
do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-11-23
1. ZAPYTANIE OFERTOWE_Organizacja wyjazdów
2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR OFERTY
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY
5. ZAŁĄCZNIK NR 4 -OŚWIADCZENI

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-11-23

Data ostatniej zmiany

2022-11-23

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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2022-12-01 10:00:00 2022-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Krasnobród
3 Maja 36
22-440 Krasnobród
NIP: 9222720550

Osoby do kontaktu

Małgorzata Miecznik
tel.: 846607691
e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl

Katarzyna  Działa
tel.: 846607691
e-mail: kdziala@krasnobrod.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Organizacja wyjazdów na zajęcia aqua aerobiku

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne
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Opis

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Organizacja wyjazdów na zajęcia aqua aerobiku” w 
ramach projektu: „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”.  
Organizacja wyjazdów na zajęcia aqua aerobiku
Przedmiotem Zamówienia jest zrealizowanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdów na zajęcia 
aqua aerobiku dla Uczestników/czek projektu (przewozy, bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników, 
opieka pilota/przewodnika).
Wykonawca musi posiadać zdolność do świadczenia usług w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia.
Liczba uczestników: 30 osób powyżej 60 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnością.
Ilość wyjazdów – 42.
Termin realizacji wyjazdów: od XII.2022 r. do X.2023 r..
Celem wyjazdu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu. Dzięki 
utrzymaniu sprawności fizycznej uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i kulturowym.
Zamówienie obejmuje koszt transportu Uczestników/czek z miejsca wyjazdu do miejsca przyjazdu i 
powrót do miejsca wyjazdu.
Miejsce wyjazdu: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród;
Miejsce przyjazdu: Kryta pływalnia, Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski. 
Szczegółowy harmonogram wyjazdów może ulec zmianie i zostanie ustalony w uzgodnieniu 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym.
TERMIN REALIZACJI: od daty podpisania umowy do 31 października 2023 r.

Okres gwarancji

nie dotyczy 

Kody CPV

60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
63511000-4 Organizacja wycieczek

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie
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Powiat

zamojski

Gmina

Krasnobród

Miejscowość

Krasnobród

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

tomaszowski

Gmina

Tomaszów Lubelski

Miejscowość

Tomaszów Lubelski

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez instytucję zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu 
funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: Weryfikacja nastąpi 
w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z 
Zamawiającym wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Szczegółowy opis został zawarty w Zapytaniu ofertowym.
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 
835 z późn. zm.). Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o 
braku podstawy wykluczenia wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) oraz art. 5k Rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego. Szczegółowy 
opis został zawarty w Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 80%
Szczegółowy opis zawarto w Zapytaniu ofertowym nr I.271.2.26.2022

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Realizacja usługi przez Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) -20%
Szczegółowy opis zawarto w Zapytaniu ofertowym nr I.271.2.26.2022
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-11-23 - data opublikowania

-> 2022-12-01 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


