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ZAPYTANIE OFERTOWE 

a wartosci szacunkowej nie przekraczaj<}cej progu SlosQwania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zam6wien publicznych ( Dz. U. z 2018 C., poz. 1986 z pOin. 2m.) okreslonego w art. 4 pkl. 8 
w trybie zapytania ofertowego 

Gmina Stupsk zaprasza do zlotenia orerly na "Zorganizow3nie stacjonarnych kolooii letnich dIn 

dzieci z (erenu Gminy Stupsk w 2019 roku" 

I. 	 Opis przedmiotu zam6wienia: 
Przedmiolem zam6w:ienia jest zorganizowanie wypoczynku letniego nad Morzem Baltyckim w 
Cormie kolonii letnich dla 20 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz dzieci z radzin z 
trudn~ sytuacje:} rodzinn<l z terenu gminy Stupsk, w ramach j ednego turnusu (11 dni). 
Zadaniern Wykonawcy bydzie zapewnienie uczestnikom v.typoczynku: zakwaterowania, 
v.tyi.yWienia, ca1odobowej opieki medycznej, opieki ratownika, opieki wychowawczej, dost~pu 
do sprz~tu rekreacyjno-wypoczynkowego, opracowanie i realizacja zaj~c profilaktycznych, 
ubezpieczenia uczestnik6w wypoczynku podczas pobytu w miejscu wypoczynku, 
zo rganizowanie wycieczek podczas koJonii. 
Zakwaterowanie w budynku na terenie ogrodzonym, oswietlonym z dost((pem do kompleksu 
rekreacyjno-sportowego na terenie osrodka. 
Pokoje max. 6 osobowe, wyposaZone w niezbf;dny sprz((t z moz li wosci'l swobodnego 
rozpakowania bagai.u. 
U~dzenia sanitarne w budynku, dOSlyp do cieplej wody. 
Wyzywienie calodzienne, 3 peine posilki + podwieczorek. nieograruczony dOSI((p do napojow. 
Zamawiaj'lcy wymaga aby uczestnicy zostali zakw8terowani w budynkach razem z 
wychowawc'l. 
W zal'tczeruu do oferty nalezy dol(}czyc opis obiektu oraz propozycj (( programu wychowawczo
profilaktycznego. 

II. 	 r ennin realizacji zam6wienia: od dnia 24 czerwca 20 J9 r, do 31 sierpnia 2019 r. 
Ill. Miejsce wykonania zadania : osrodek wypoczynkowy w Polsce nad Morzern Baltyckirn, 

od leglosc od morza nie wit;:ksza oii: 1000 ID. 

IV. Termin zwi'!zania ofertl! 30 dill. 
v. 	 Opis sposobu przygotowania oferty: 

KaZdy wykonawca rna prawo zloi:yc tylko jednq oferty. 
Proponowana cena powinna obejmowac wszystkie koszty (zakwaterowanie, wyzywienie , 
wykwali.fikowana kadra, opieka rnedyczna, ubezpieczenie, transport) 

VI. Miejsce oraz lennin skladania ofert: 

Oferty naleiy przeslac za posrednictwem poczly eiektronicznej na adres ugstupsk@ poczta.ooel.pl 

lub osobiscie oa adres Urzqd Omioy w Stupsku ul. H. Sienkiewicza 10 (sekretariat) : w terminie do 

dnia 05.04.2018 r. do godz. 10 " wraz z wymaganymi zal~eznikami (decyduje dal. wplywu). 


1. 	 Oferty przestane po terminie nie byd<} rozpatrywane. 
2. 	 Wyniki i wyoor najkorqstniejszej oferty wsta n<J pn.ekazane oferenlom drog~ eleklroniczn" 

na wskazany prz.ez nich adres. 
VII. Spos6b oceny i dokonania wyboru najkorzyst niejszej oferty: 

Cena-80% 

Warunki orerowane uczesloikom - 20 0

/0 


VIII. Warunki pIatnose;: 

Plalnosc nastCJpi w dw6ch ratach : 50% po podpisaniu umowy i 50 % w ciqgu 30 dni od daty 
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otrzymania faktury przez Zamawiaj,!cego. 
IX. Osoby upowaZnione do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Nosarzewska, Aneta Milewsk~ tel. 
2) 653-12-54, fax. 2) 653-10-16 e-mail: ugstupsk@poczta.onel.pl 

Zatllcznikami do niniejszego zapytania ofertowego S<}: 

1. Zalllczrrik Nr J - Fonnularz oferty 

( data. podpis i piecz¢ W6jill Gminy) 
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