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OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR OSPŚ 4/2022/14 

DO POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBOZU SPORTOWEGO 

W DNIACH 04-14 września 2022 ROKU 

 
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie poszukuje wykonawcy niżej 

opisanego zadania obejmującego realizację usługi wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla 

osób niepełnosprawnych obejmujące 70 uczestników w dniach od 04-14.09.2022r. 

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 zapewnianie wyżywienia i zakwaterowania 70 uczestnikom obozu 

sportowego (56 osób z niepełnosprawnością intelektualną + 14 osób kadry) w terminie  

od 04.09. do14.09.2022r. na terenie miasta Zakopane. 

Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 lub maksymalnie 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 

wyposażonym w TV i dostęp do Internetu. Wskazane, aby był to jeden budynek, nie wyższy niż 

trzypiętrowy. Wyżywienie podawane w stołówce ośrodka, ewentualnie oddalonej nie więcej niż 

100 metrów od miejsca noclegów. Trzy posiłki dziennie + codzienny deser lub podwieczorek i suchy 

prowiant w dniu zakończenia obozu. Ważne aby wszystkie posiłki były przygotowane w kuchni 

ośrodka. Wszystkie jadłospisy powinny być zgodne z normami żywieniowymi i ustalane  

z kierownikiem obozu. 

3. Specyfikacja innych bardzo ważnych warunków zamówienia, istotnych z punktu widzenia realizacji 

programu obozu, sprzęt i obiekty sportowe wchodzące w skład całego kompleksu ośrodka, będące do 

dyspozycji uczestników obozu 

 ośrodek musi spełniać wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku  

w zakresie warunków zakwaterowania i wyżywienia określone w wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów 

wypoczynku dzieci i młodzieży: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-

men-gis-i-mz   

 sala konferencyjna o powierzchni min. 50m2 z możliwością przeprowadzania wieczorków 

tanecznych i filmowych wyposażona w sprzęt nagłaśniający, rzutnik i ekran, 

 boisko do koszykówki o twardej nawierzchni o minimalnych wymiarach 10x20m. 

 boisko do piłki nożnej lub płaski teren o nawierzchni trawiastej o minimalnych wymiarach 20x40m.  

z możliwością prowadzenia na nim zajęć sportowych, 

 sala fitness do prowadzenia zajęć dla min. 10 osób o wymiarach min. 40m2, 

 siłownia wyposażona w min. 5 stanowisk, 

 parking o pojemności umożliwiającej swobodny postój autokaru i/lub 5 busów, 
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4. Sposób przygotowania oferty 

 Oferta powinna być przesłana na formularzu (załącznik nr 2) w języku polskim, zawierającą 

wycenę przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, podpisaną przez osobę upoważnioną. Oryginał oferty należy przesłać pocztą 

na adres zamawiającego lub skan dokumentu na adres e-mail: 

swietokrzyskiedyr@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 Zapraszającym, (załącznik nr 1) 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych  

 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2022r. 

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. 

 Podstawowym kryterium wyboru jest oferowana cena w stosunku do jakości przedmiotu 

zamówienia, w korelacji z kryteriami określonymi w punkcie 3 oferty, a także z ewentualnymi 

dodatkowymi atrakcjami zaproponowanymi przez oferenta. 

 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. 

 

 


