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OGŁOSZEN|E O ZAMOWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Unia Europejska
EUropejski FUndUsz społeczny

Zamawiaiący

Miasto Stołeczne Yllarszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
NlP : 5252ZlU81, w imieniu którego działa
Zes pół §zkół Gastronom iczno-Hotelarskich, ul. M ajdańska 30i36,
a4-11a Warszawa
na podstawie ań. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
pzedstawia ogłoszenie o zamowieniu na usługę społeczną, tj. na
świadczenie usfugi hotelarskiej i restauracyjnej, w tym realizację
zakwaterowania i wyzywienia dla uczestników mobilności
międzynarodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Roar,ój, Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna
uczniów i absolwentaw oraz kadry kształcenia Zawodowego", na
zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia
Zawodowe, w Grecji.

Tryb

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie Publicznego
zaproszenia do składania ofeń na usługę społeczną na podstawie art.

13Bo ustawy z dnia 29 sĘcznia 20O4 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z2a19 r., poz. 1843 ze zm,) - zwanej dalej
"p.z.p." oraz Specyfikacji lstotnych Warunkach Zamówienia na usfugę
społeczną.
Wańość zamówienia nie pzekracza równowartości kwoty określonej
w ań. 138g p.z,p.

Szczegołowe informacje na temat pzedmiotu zamówienia zawańo
w Specyfi kacji lstotnych Waru nkach Zamówien ia,

lstotne warunki
zamówienia

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

Opis przedmiotu
zamówienia na
usługę
społeczną

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 1 do
Specyfi kacji lstotnych Warunkach Zamówienia.

Miejsca
realizacii
zarnówienia

Para|ia Panteleimonos 60065, Pierias, Grecja

Termin realilaqi
zamówienia

05.07.2021 r. - 16,07,2021 r.

20.0g.2a21 r. - a1.10.2a21 r.

Wymagania dla
Wykonawcy

Wykonawca winien spełniać warunki wskazane w Specyfikacji
lstotnych Warunkach Zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do
niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofeń na usfugę
społeczną.

Kryteria oceny
ofert i ich waga

cena - 600/o

termin bez kosztowego anulowania noclegu - 20Yo

termin płatności - ZDo/o

1)

2)
3)

Wzór.umowyl
istotne

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 4 do
Specyfi kacji lstotnych Warunkach Zamówienia
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postanowienia
umowy

Dokumentacja
ofeńowa
wymagana od
Wykonawcy

Na ofeńę składają się następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnione formularz

ofeĘ stanowiący Zalącznik nr 2 do Specyfikacji lstotnych

warunków zamowienia.
2) Aktualne zaśwladczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji

ilnformacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku

z CEIDG (dla przedsiębiorców będących osobami tizycznymi) lub

odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów, które

podlegają wpisowi do tegoz rejestru),

3) Oświadczenie dot. doświadczenia Wykonawcy w zakresie
pzedmiotu niniejszego zapytania ofeńowego na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji lstotnych Warunków

7amówienia.
4t Potwierdzenie rezerwacji hotelowych w terminie rea}lzai1l

zamówienia.
5) Propozycja menu posiłków: śniadania, obiadu i kolacji stanowiąca

7ałącznik nr 5 do Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

6) Dokumenty potwierdzające zdolność do składania oświadczeń

woli po stronie Wykonawcy,
7) Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziafu

w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 6a do Specyfikacji

lstotnych Warunków Zamówien ia.

S) Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia

z postępowania stanowiące Załącznik nr 6b do Specyfikacji

lstotnych Warunków Zamówienia.
9) Oświadczenie brak powiązań stanowiące Załącznik nr 6c do

§pecyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia -

§posób i

miejsce
składania ofeń

Oferty na formularzu stanowiącym ZaĘcznik nr 2 do Specyfikacji

lstotnych Warunków Zamówienia należy składać w formie pisemnej

na adres: Zespół Szkoł Gastronomiczno,Hotelarskich,
ut, Majdańska 30/36, a441a Warszawa, Sekretariat

Termin
składania ofeń

08.U.zaT r., godz. 09;00

Sposób oceny
ofeń

Oterty zóstaną ocenione w oparciu o zasady wskazane w Specyfikacji

lstotnych Warunków Zamówienia

Okres xliązania
ofeńą

30 dniod dnia złozenia ofeĄ

Osoba
kontaktowa dla
Wykonawcy

Anna Obrycka,
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
telefon/fax: +4B22 B10 M 89, e-mail: info@zsgh.edu.pl

Warszawa, 29.12.2020 r,
miejscowość, data
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