DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WĘGLINCU
z siedzibą w: 59-940 Węgliniec przy Placu Wolności 1 , NIP-615-10-43-884
tel.75 723 62 29 lub 603 569 994, e-mail: dyr.mgok.wegliniec@gmail.com
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo publicznych

ZAPRASZA
do złożenia oferty na: pięciodniowy wakacyjny pobyt grupy dzieci i młodzieży wraz
z opiekunami z Gminy Węgliniec
I. Opis przedmiotu zamówienia :
1. Wakacyjny pobyt dzieci, młodzieży i opiekunów łącznie grupa do 50 osób (45+5).
2. Zakwaterowanie w domkach lub pokojach wieloosobowych w ośrodku na terenie
województwa dolnośląskiego lub lubuskiego.
3. Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja lub tylko obiadokolacja jeśli będzie możliwośd
przygotowania śniadao i kolacji we własnym zakresie.
4. Przystosowany Ośrodek w odległości do 150 km od Węglioca.
5. W pobliżu ośrodka (do 5 km) atrakcje dla dzieci i młodzieży (kąpielisko, plac zabaw,
boiska, zabytki, ciekawostki przyrodnicze i krajobrazowe itp.).
6. Częściowy sponsoring na ustalonych warunkach, który zostanie ujęty w ofercie.
7. Oferent jest związany z ofertą 30 dni.
II. Termin realizacji zamówienia
1.Wymagany termin wykonania zamówienia – od 24 do 28 czerwca 2019 r.
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (materiałowym).
2. Posiadania obiektu i prowadzenia działalności na terenie województwa
dolnośląskiego lub lubuskiego.
3. Obiektu z aktualnymi przeglądami technicznymi, ppoż itd.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Bogdan Walczak.
V. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Ofertę należy złożyd w siedzibie Organizatora na piśmie, wysład listownie drogą
pocztową (liczy się data wpływu) lub przekazania pocztą elektroniczną w formie
skanu dokumentu na adres: dyr.mgok.wegliniec@gmail.com
2. Oferta ma byd napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
3. Oferta ma obejmowad całośd zamówienia z wyszczególnieniem elementów zawartych
w pkt I zaproszenia.
4. Oferta musi byd podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:
a) cena – 100%
VII. Sposób oceny ofert
a)oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100%
VIII. Oferta ma zawierad:
1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyd w terminie do dnia 28.02.2019 r. , do godz. 12ºº.
2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt 1 nie będzie
rozpatrywana.
3. Oferent może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
X. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn

