ZP.272.4.16.2011

Załącznik Nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej,
I Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa……………………………………………………………………………
Siedziba…………………………………………………………………………...
nr telefonu/faksu…………………………………………………………………
nr NIP…………………………………………………………………………….
nr REGON………………………………………………………………………..
www………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………...
II Dane dotyczące zamawiającego:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
III Zobowiązania wykonawcy:
1. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:
Ogółem cena ofertowa wynosi:
1) cena netto ………………………………………………………………………..zł
2) podatek VAT…………………………………………………………………… zł
3) cena brutto…………………………………………………………………......zł
4) słownie cena brutto…………………………………………………………..zł
L.p.

Nazwa usługi

Ilość
osób

-1-

-2-

-3-

Wycieczka do Austrii

45

1.

Cena jednostkowa
netto (zł)
-4-

Wartość
netto (zł)
-5-

Stawka
podatku
VAT
-6-

Wartość
podatku
VAT (zł)
-7-

Wartość
brutto (zł)
-8-

RAZEM:
Opis liczenia tabeli:
Poz. 5 = mnożenie poz.3 x poz.4, Poz. 6 = należy wpisać obowiązującą % stawki podatku VAT,
Poz. 7 = mnożenie poz.5 x poz.6, Poz. 8 = poz.5 + poz.7

2. Miejsce, warunki zakwaterowania, standard autobusu oraz
dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - Z
Oferta oceniana zgodnie z wzorem może uzyskać maksymalną liczby punktów
– 30.
Z = (Zof / Zmax)x 100 x 30%
Z – ilość punktów przyznana danej ofercie za miejsce, warunki zakwaterowania,
standard autobusu oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ,
Z of – suma punktów jaką uzyska badana oferta,
Z max – najwyższa ilość punktów spośród wszystkich złożonych ofert
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Miejsc w kolorze szarym nie wypełniać
L.p.

KRYTERIA OCENY
Wpisać X
Skala oceny* (wypełni
spełnia
średnio
miejsce, warunki
(lub tak –
oczekiwania spełnia – 1
zakwaterowania,
nie) w
punkt
standard autobusu
odpowiedniej 2 pkt.
oraz dostosowanie dla
kratce
osób
niepełnosprawnych
I.
Miejsce
Bratysława
1.
nocleg w Bratysławie
2.
nocleg w okolicach
Bratysławy do 10 km
3.
nocleg w okolicach
Bratysławy i powyżej
10 km
II. Miejsce Fusch
1.
nocleg w Fusch
2.
nocleg w okolicach
Fusch do 10 km
3.
nocleg w okolicach
Fusch i powyżej 10 km
III. Standard hotelu w
Bratysławie
1.
wyposażony w windę
2 . dostosowany do osób
niepełnosprawnych
(wjazd dla wózków –
pochylnia)
3.
pokoje z szerokimi
drzwiami min. 90cm
(ilość 3)
4.
w łazienkach:
a)
prysznic
z
dodatkowym
krzesełkiem dla osób
niepełnosprawnych
min. 3 szt. łazienek
dostosowanych,
b) szeroki wjazd,
c) oporęczowanie,
IV. Standard hotelu w Fusch
1.
wyposażony w windę
2 . dostosowany do osób
niepełnosprawnych
(wjazd dla wózków –
pochylnia)
3.
pokoje z szerokimi
drzwiami min. 90cm
(ilość 3)
4.
w łazienkach:

komisja)
Nie spełnia
oczekiwań 0
pkt.
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a)
prysznic
z
dodatkowym
krzesełkiem dla osób
niepełnosprawnych
min. 3 szt. łazienek
dostosowanych,
b) szeroki wjazd,
c) oporęczowanie,
V. Restauracje w miejscach
zakwaterowania
1.
wjazd
dla
osób
niepełnosprawnych
poruszających się na
wózkach.
VI Standard autobusu
1.
o
podwyższonym
standardzie,
wyposażony
w
łazienkę,
barek,
regulowane siedzenia
(pionowo, poziomo i na
szerokość)
3. Program wypoczynku - P
Oferta oceniana zgodnie z wzorem może uzyskać maksymalną liczbę punktów
– 20.
P = (Pof / Pmax) x100 x 20%
P – ilość punktów przyznana danej ofercie za program wycieczki,
P of – suma punktów jaką uzyska badana oferta,
P max – najwyższa ilość punktów spośród wszystkich złożonych ofert
L.p.

1.

KRYTERIA OCENY
Program
wypoczynku

Wpisać X
Skala oceny* (wypełni komisja)
(lub tak –
spełnia
średnio
nie spełnia
nie) w
oczekiwania
spełnia
oczekiwań
odpowiedniej
2 pkt.
oczekiwania
0 pkt.
kratce
1 pkt.

BRATYSŁAWA
a)
Parlament
z
panoramą
Bratysławy
b)
Wzgórze
Zamkowe
z
Zamkiem
Królewskim
c) Rynek Główny z
fontanną Rolanda
d) Stary Ratusz
e) Pałac Arcybiskupi
f)
Deptak
przy
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2.

3.

Dunaju
g) okolice słynnych
Pałaców
h)
Kościoły
Bratysławy
i) najstarsze ulice
miasta
WIEDEŃ
a)zwiedzanie
z
licencjonowanym
przewodnikiem
wiedeńskim
b) Ringstrasse reprezentacyjna
ulica
Wiednia:
Ratusz, Parlament,
Opera, muzea
c)Pałac Hofburg siedziba
cesarska
apartamentami
Cesarzowej Sissi
d)
Hundertwasserhaus
e)
Katedra
Św.
Szczepana
f) Nowy Wiedeń,
Pałac Schonbrunn
g) Prater
SALZBURG
a)
całodzienna
wycieczka
autokarowa
do
Salzburga
zwiedzanie
z
licencjonowanym
przewodnikiem
b) Starówka
c) Domu Mozarta ze
sklepem
z
czekoladkami
mozartowskimi
d) Fontanna tzw.
Koński Żłób
e)
Twierdza
Hohensalzburg
f) Kościół Św. Piotra
g) Katedra z XVII w.
z kutymi w brązie
drzwiami
symbolizującymi
Wiarę,
Nadzieję
i Miłość
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h) Ogród Mirabell
i) Zamek Hellbrunn
4. Zell am See
a) zwiedzanie Zell
am See
b)pobyt
na
atrakcyjnym
kąpielisku
nad
jeziorem alpejskim z
możliwością kąpieli
c)
podziwianie
widoków górskich
5.
Lodowiec
Kitzsteinhorn
a)
Lodowiec
Kitzsteinhornwyjazd
kolejką
linową na lodowiec i
zjazd
b) korzystanie z
atrakcji zimowych na
lodowcu
6.
Wycieczka
do
wodospadów Krimml
7.
Wysokogórska
Droga Alpejska
a)
wycieczka
autokarowa
–
Wysokogórska
Droga
Alpejska
zwiedzanie punktów
widokowych
b) Alpejskie Muzeum
Przyrodnicze
–
oglądanie ekspozycji
fauny i flory górskiej
prezentowanej
multimedialnie
c) postój w najwyżej
położonej
miejscowości
Heiligenblut oraz z
punktu widokowego
oglądanie
najwyższego szczytu
Alp Austriackich –
Grossglockner
i
lodowca „Pasterze”;
8.
Spacer
wokół
terenów
Parku
Dzikich
Zwierząt
koło Fusch;
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9.

10.

Plażowanie i kąpiele
w
basenie
z
podgrzewaną wodą
(min. 2 razy);
Kąpiele w alpejskich
wodach termalnych
Bad Gastein – co
najmniej 1 raz min.
2/3 godz.

Punkty przyznawane przez Zamawiającego za kryterium w pkt. 1, 2, 3
obliczone zostaną odpowiednio dla oferowanego zadania zgodnie z
informacjami.
Ocena końcowa ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
Punktowa ocena ofert O zostanie obliczona w/g wzoru:
Ostateczna ilość punktów O – uzyskana przez daną ofertę wynosić będzie:

O=C+ Z +P
a oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów O zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
Termin wycieczki:
I od dnia……………………do dnia…………………………..
II od dnia……………………do dnia…………………………..
IV. Oświadczam, że akceptuję:
1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
2) Proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę wpisać dane firmy do
zaakceptowanego wzoru umowy).

………………………………. …………….
(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego przedstawiciela)
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ZP.272.4.16.2011

Załącznik Nr 2 do siwz
OŚWIADCZENIE nr 1

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji
dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oświadczamy, że:
 spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29
stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759
z późn. zm.).

Podpisano:

.........................................................
(czytelny podpis lub w przypadku
parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego przedstawiciela)

*- niepotrzebne skreślić

ZP.272.4.16.2011

Załącznik Nr 3 do siwz

................................................
(miejscowość, data)
....................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE nr 2

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych
rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej,
oświadczamy, że:
 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.).

Podpisano:
.......................................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego przedstawiciela)

*- niepotrzebne skreślić
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ZP.272.4.16.2011

Załącznik Nr 4 do siwz

................................................
(miejscowość, data)
....................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Wykaz wykonanych usług

zawierający minimum 3 podmioty obsługiwane w ostatnich 3 latach
przez Wykonawcę w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia

Lp.
1

Nazwa i adres wykonawcy
usług* w zakresie
podobnym do przedmiotu
zamówienia
2

Przedmiot i
wartość usługi

Data wykonania
usługi

Nazwa i adres oraz
nr telefonu
odbiorcy usług

3

4

5

W załączeniu kopie potwierdzenia należytego wykonania w/w usług, w zakresie
jakości, asortymentu i terminu realizacji.

V. Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować
się z: ……………………………………………………………………………
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. …………...………….……...…
2. ……...…………..…..………………
3. ……………………………………… 4. ………………………….…….…….
5. ……..…………………………….…. 6. …………………….….…………….
VI. Zastrzeżenie wykonawcy: Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
1 ...........................................................................
2 ...........................................................................
Inne informacje wykonawcy:
1 .............................................................….
………………………………. …………….
(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego przedstawiciela)
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