OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 1/2022/14
z DNIA 23 MAJA 2022r.
DO POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW
XII OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH
w DNIACH 04 – 07 LIPCA 2022r.
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie poszukuje wykonawcy niżej opisanego
zadania obejmującego realizację usługi zakwaterowania na terenie miasta Kielce, uczestników XII Ogólnopolskich
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie
ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania
w XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

660

osób

uczestników

biorących

Usługa zakwaterowania obejmować będzie 3 noclegi dla 660 osób w dniach:




04/05 lipca
05/06 lipca
06/07 lipca

Zakwaterowanie na terenie miasta Kielce nie dalej jednak niż w odległości maksymalnie 10 kilometrów od
obiektów sportowych Politechniki Świętokrzyskiej przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego, w pokojach
maksymalnie 4 osobowych. Pokoje muszą posiadać dostęp do pełnego węzła sanitarnego. Pokoje muszą
być wyposażone w łóżka jednoosobowe, szafę, stolik, krzesła, szafki nocne oraz pościel, szklanki/kubki.
3. Specyfikacja innych bardzo ważnych warunków zamówienia, istotnych z punktu widzenia realizacji
zadania wchodzące w skład całego kompleksu ośrodka, będące do dyspozycji uczestników Igrzysk.


sala konferencyjna o powierzchni min. 40 m2 do dyspozycji Zamawiającego
z możliwością przeprowadzania odpraw dla trenerów lub innych spotkań organizacyjnych,
 przy złożeniu oferty na zakwaterowanie powyżej 200 osób, parking o pojemności umożliwiającej
postój dla 3 autobusów.
4. Sposób przygotowania oferty




Oferta ma być przesłana wyłącznie na formularzu (załącznik nr 1) w języku polskim, zawierającą
wycenę przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, podpisaną przez osobę upoważnioną.
Oryginał oferty należy doręczyć do 02.06.2022 roku osobiście lub przesłać pocztą na adres
Zamawiającego:
Oddział
Regionalny
Olimpiady
Specjalne-Świętokrzyskie
ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów do godziny 13:00 w zaklejonej kopercie
z napisem „Oferta na wykonanie usługi zakwaterowania uczestników XII Ogólnopolskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych (w przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data i godzina
otrzymania przesyłki, a nie data stempla pocztowego).

Postępowanie realizowane jest w trybie przetargowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zamówień Publicznych
obowiązującym w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska dostępnym, na www.olimpiadyspecjalne.pl



Wykonawca składa tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej opracowaniem,
niezależnie od wyniku postępowania.
 Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy Oferentem,
a Zamawiającym, (załącznik nr 2) oraz poświadczenie uprawniające do reprezentowania Oferenta
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. KRS, upoważnienie, pełnomocnictwo).
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych.
5. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania tego
zamówienia, zgodnym z posiadanymi uprawnieniami określonej działalności.
6. Kryteria dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
 Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zostaną złożone w wyznaczonym terminie
i spełnią wymagania formalne.
 Ocena oferty nastąpi według podanych poniżej kryteriów:
 cena (60%),
 doświadczenie w realizacji usług w zakresie zakwaterowania grup powyżej 50 osób, (40%)
udokumentowane na podstawie referencji usługobiorców lub poprzez oświadczenie zawierające
następujące dane:
- data wykonania usługi,
- ilość osób w grupie,
- nazwa i siedziba usługobiorcy.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić od Wykonawcy stosownych wyjaśnień
i uzupełnień dotyczących złożonych treści.
7. Uwagi końcowe i unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi jego kosztów. Zamawiający
przedstawia w ogłoszeniu projekty umów na realizację zamówienia (załącznik nr 3).
Wszelkie ewentualne pytania dotyczące oferty należy kierować do Dyrektora Regionalnego: Grzegorz
Kurkowski tel. 603391083, swietokrzyskiedyr@olimpiadyspecjalne.pl

Postępowanie realizowane jest w trybie przetargowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zamówień Publicznych
obowiązującym w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska dostępnym, na www.olimpiadyspecjalne.pl

