
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 26-04-2019 

Numer ogłoszenia 

1179332 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Treść ogłoszenia została zmieniona 

dotyczy zmiany harmonogramu realizacji zadania: dopisano podpunkty w pierwszym dniu 

wyjazdu: 

Było: 

1. Wizyta edukacyjna w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie w dniu 23 maja 2019 

8.00 -8.30 rozpoczęcie wizyty zawodoznawczej (czas trwania ok. 2h ) - Zamawiający 

zarezerwował datę i godzinę wizyty polegającą na zwiedzaniu uczelni i wykładzie z tematyki 

branżowej. 

Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr tel. 

730556366. 

2. Wizyta edukacyjna w Wyższej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu w dniu 24 

maja 2019 

8.30 przyjazd 

8.35 - 8.50 prelekcja dotycząca oferty edukacyjnej WSHiG 

8.50 – 9.15 pokaz filmu o życiu Uczelni 

9.15-10.00 prelekcja – prelekcja Współczesne oczekiwania wobec turystyki. hotelarstwa i 

gastronomii 

10.00 – 12.30 zwiedzanie Infrastruktury Obiektu Olimpijskiego Ośrodka Malta z 

przewodnikiem 

13.00 – 13.30 obiad 2- daniowy i napój 

13.30 - 16.30 pokaz baristyczny, pokaz kelnerski, pokaz gastronomiczny, pokaz barmański 

16.30 – kolacja 

Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr tel. 600 859 

879. 

JEST: 

1. Wizyta edukacyjna w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie w dniu 23 maja 2019 

8.00 -8.30 rozpoczęcie wizyty zawodoznawczej (czas trwania ok. 2h ) - Zamawiający 

zarezerwował datę i godzinę wizyty polegającą na zwiedzaniu uczelni i wykładzie z tematyki 

branżowej. 

Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr tel. 

730556366. 

10.30 – Wyjazd do Poznania 

13:00 – przerwa obiadowa 

17:00 – zakwaterowanie w hotelu  



 

2. Wizyta edukacyjna w Wyższej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu w dniu 24 

maja 2019 

8.30 przyjazd 

8.35 - 8.50 prelekcja dotycząca oferty edukacyjnej WSHiG 

8.50 – 9.15 pokaz filmu o życiu Uczelni 

9.15-10.00 prelekcja – prelekcja Współczesne oczekiwania wobec turystyki. hotelarstwa i 

gastronomii 

10.00 – 12.30 zwiedzanie Infrastruktury Obiektu Olimpijskiego Ośrodka Malta z 

przewodnikiem 

13.00 – 13.30 obiad 2- daniowy i napój 

13.30 - 16.30 pokaz baristyczny, pokaz kelnerski, pokaz gastronomiczny, pokaz barmański 

16.30 – kolacja 

Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr tel. 600 859 

879. 

Dołączono poprawione oświadczenie - zał nr 3. 

Miejsce i sposób składania ofert 

· Miejsce oraz termin składania ofert: 

· Oferty należy składać do dnia 26.04.2019r. godz.10:45 

· Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

· Oferty należy przesyłać lub dostarczyć osobiście bądź kurierem na adres: 

 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. 

ul. Jagiellońska 4 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

pokój nr 14 sekretariat 

z dopiskiem na zamkniętej kopercie: 

„Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu wyjazdu i wizyt 

zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w 

Wysokiem Mazowieckiem.” nr sprawy: ZSZ.230.8.2019 nie otwierać przed 26.04.2019r. 

Godz. 11:00. 

• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w 

Wysokiem Mazowieckiem pokój 10 godz. 11:00. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Andrzej Jamiołkowski, Agnieska Kaliszczyk 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

tel. 728314096, tel. 509206465 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

· Przedmiotem zamówienia jest wybór usługodawcy na potrzeby realizacji zamówienia na 

świadczenie usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu wyjazdu i wizyty 

zawodoznawczej dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem. 



· Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania – opis 

przedmiotu zamówienia. 

· Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4,63500000-4, 80570000-0. 

· zamówienie dotyczy wyjazdu 2 dniowego wraz z wizytami zawodoznawczymi w Wyższej 

Szkole Biznesu w Warszawie oraz Wyższej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu 

· Liczba uczestników: 65 uczniów, 6 nauczycieli. 

· termin wyjazdu: 23-24 maja 2019r. - termin wyjazdu został ustalony I zarezerwowany przez 

Zamawiajacego z poszczególnymi szkołami. Wykonawca ma obowiązek ustalenia 

szczegółów i kosztów wizyt w uczelniach. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: podlaskie Powiat: wysokomazowiecki  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór usługodawcy na potrzeby realizacji zamówienia na 

świadczenie usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu wyjazdu i wizyty 

zawodoznawczej dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem 

Przedmiot zamówienia 

Zamówienie dotyczy wyjazdu 2 dniowego wraz z wizytami zawodoznawczymi w Wyższej 

Szkole Biznesu w Warszawie oraz Wyższej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu 

· Liczba uczestników: 65 uczniów, 6 nauczycieli. 

· termin wyjazdu: 23-24 maja 2019r. - termin wyjazdu został ustalony I zarezerwowany przez 

Zamawiającego z poszczególnymi szkołami. Wykonawca ma obowiązek ustalenia 

szczegółów i kosztów wizyt w uczelniach. 

Kod CPV 

63511000-4 

Nazwa kodu CPV 

Organizacja wycieczek 

Harmonogram realizacji zamówienia 



1. Wizyta edukacyjna w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie w dniu 23 maja 2019 

 

8.00 -8.30 rozpoczęcie wizyty zawodoznawczej (czas trwania ok. 2h ) - Zamawiający 

zarezerwował datę i godzinę wizyty polegającą na zwiedzaniu uczelni i wykładzie z tematyki 

branżowej. 

Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr tel. 

730556366. 

2. Wizyta edukacyjna w Wyższej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu w dniu 24 

maja 2019 

 

8.30 przyjazd 

8.35 - 8.50 prelekcja dotycząca oferty edukacyjnej WSHiG 

8.50 – 9.15 pokaz filmu o życiu Uczelni 

9.15-10.00 prelekcja – prelekcja Współczesne oczekiwania wobec turystyki. hotelarstwa i 

gastronomii 

10.00 – 12.30 zwiedzanie Infrastruktury Obiektu Olimpijskiego Ośrodka Malta z 

przewodnikiem 

13.00 – 13.30 obiad 2- daniowy i napój 

13.30 - 16.30 pokaz baristyczny, pokaz kelnerski, pokaz gastronomiczny, pokaz barmański 

16.30 – kolacja 

 

Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr tel. 600 859 

879. 

Załączniki 

 zmiana w zapytaniu  

 poprawione oswiadczenie  

 zapytanie wraz z załącznikami  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

· Wykonawca jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w zakresie umożliwiającym 

świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia. 

Wiedza i doświadczenie 

nie ustalono warunku 

Potencjał techniczny 

nie ustalono warunku 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1221393
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1221392
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1220023


nie ustalono warunku 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

nie ustalono warunku 

Dodatkowe warunki 

n/d 

Warunki zmiany umowy 

Dopuszcza się wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z uwzględnieniem warunków ich 

wprowadzenia: 

- zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chili zawarcia 

umowy zmiana regulacji prawnych, zmiany organizacyjne stron itp.) za zgoda obu stron.  

- zmiana terminu w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokument potwierdzający jego wpis do 

rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych 

usług turystycznych , Oświadczenie o braku powiązania, druk oferty, 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena - 100% dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zapytania. Ocena 

zostanie przeprowadzona w oparciu o przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 

ofertowe oferty. 

Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają 

liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: 

(cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 100 pkt. 

Wykluczenia 

· Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

· posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

· 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. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKIE 

Adres 

Ludowa 15 A 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

podlaskie , wysokomazowiecki 

Numer telefonu 

862752417 

Fax 

862753153 

NIP 

7221600038 

Tytuł projektu 

Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik 

Numer projektu 

RPPD.03.03.01-20-0127/17-00 
 


