Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.040.2018

Poznań, dnia 23.05.2018 r.
ZATWIERDZAM:
DYREKTOR OPERACYJNY
ds. ADMINISTRACJI PÓŁNOC

KIEROWNIK
WYDZIAŁU ZAKUPÓW w POZNANIU

/-/ Gustaw Czarnowski
Kierownik
Sekcji Obsługi Socjalnej

/-/ Marcin Nowak
Kierownik
Wydziału Zakupów w Poznaniu

/-/ Marta Rutkowska

/-/ Marcin Nowak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ O rg an iz a cj a w ee k en d o w ych i mp rez re k re ac yj n ych
d la p r ac o w n ikó w Po c z t y Po l sk ie j S . A. o r az cz ło n kó w i ch r o d z i n
w mie js co w o ś c i S ko r z ęc in ”

W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
zastąpione jest skrótem SIWZ
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Rozdział I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:
"Poczta Polska S.A."
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
Postępowanie prowadzone jest przez:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
fax: +48 61 869-71-34,
e-mail: przetargi@poznan.poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00
00
godziny urzędowania 8 – 15 (od poniedziałku do piątku)

Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą postępowania
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej postępowanie.

należy

adresować

do

jednostki

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest na zasadach określonych w SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.

Rozdział II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8 weekendowych imprez rekreacyjnych dla pracowników
Poczty Polskiej S.A. oraz członków ich rodzin w miejscowości Skorzęcin.

W każdej imprezie uczestniczyć będzie maksymalnie 90 osób.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników każdej imprezy maksymalnie
o 10 osób. W przypadku skorzystania z tego prawa, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do projektu umowy.
2. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały
szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3. Termin realizacji zamówienia:
Imprezy mają być zorganizowane w następujących terminach:
06.07-08.07.2018
13.07-15.07.2018
20.07-22.07.2018
27.07-29.07.2018
03.08-05.08.2018
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10.08-12.08.2018
17.08-19.08.2018
24.08-26.08.2018
Pożądany termin podpisania umowy: czerwiec 2018 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych
i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie
postępowania.

Rozdział III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie, w szczególności:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą się zrealizowaniem, co najmniej 2 usług polegających
na organizacji imprez rekreacyjnych o wartości co najmniej 20 000,00 zł każda dla minimum 90 osób
b) dysponują potencjałem technicznym, tj.: dysponują bazą noclegową i żywieniową dla minimum 90
osób, sprzętem oraz miejscem niezbędnym do zrealizowania programu atrakcji dodatkowych
zgodnie z opisem zawartym poniżej:
Opis bazy noclegowej oraz żywieniowej:
1) Zakwaterowanie uczestników w jednym obiekcie w pokojach 2, 3, 4 osobowych lub
w maksymalnie 6 - osobowych domkach z pełnym węzłem sanitarnym o określonym poniżej
standardzie:
•

łazienka/toaleta wyposażone w wannę z baterią i natryskiem lub kabinę prysznicową,
osłonę natrysku, umywalkę z blatem lub półką, lustro, pojemnik na śmieci, dozownik mydła
płynnego, ręcznik do rąk lub suszarkę do rąk lub ręczniki papierowe, wieszaki ścienne,
gniazdo elektryczne, zimną i ciepłą wodę przez całą dobę,
Uwaga: mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe – uzupełniane na bieżąco,

•

każdy pokój/domek wyposażony w łóżko/łóżka (Zamawiający nie dopuszcza możliwości
łóżek piętrowych), szafę na garderobę z co najmniej 2 wieszakami na okrycia wierzchnie,
biurko lub stół oraz krzesła lub fotele

•

wszystkie

pomieszczenia

ogrzewane

–

w

przypadku

niekorzystnych

warunków

atmosferycznych,
2) umożliwienia dojazdu do obiektu,
3) zapewnienia zewnętrznego oświetlenia obiektu,
4) zapewnienia bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników przez cały czas trwania
imprezy w pobliżu tj. maksymalnie do 500 m od miejsca zakwaterowania,
5) zapewnienia (na terenie obiektu lub w odległości maksymalnie do 500 m od obiektu)
pomieszczenia typu stołówka/restauracja lub inne zadaszone pomieszczenie z miejscami
siedzącymi - stoły i ławki lub krzesła dla wszystkich uczestników, umożliwiające
zorganizowanie zabawy tanecznej; wydawanie wszystkich posiłków w naczyniach
wielorazowego użytku wraz ze sztućcami wielorazowego użytku (nie plastikowymi),
Uwaga:
Dopuszcza się wydawanie posiłków i napojów przy grillu i/lub ognisku w naczyniach
jednorazowych,
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6) zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników zgodnie z poniższym:
dwie kolacje, dwa śniadania i dwa obiady – mają to być świeże i przygotowane na miejscu,
w czystych warunkach posiłki.
7) zapewnienia miejsca i sprzętu niezbędnego do zrealizowania programu rekreacyjnego
c) dysponują potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia
2.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,

iż

będzie

dysponował

zasobami

niezbędnymi

do

realizacji

zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.

Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca
potwierdza w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ.

Rozdział IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, wraz
z Programem rekreacyjnym, który będzie stanowił Załącznik do Formularza ofertowego;
Uwaga:
Zamawiający wyjaśnia, iż Program rekreacyjny rozumiany jest jako szczegółowy opis
proponowanych przez Wykonawcę atrakcji dodatkowych (np. paintball, przejażdżki quadami, zawody
drużynowe dla uczestników, wycieczka itp.), który ma być realizowany w następujących ramach
czasowych: w sobotę pomiędzy posiłkami – od śniadania do obiadu oraz od obiadu do kolacji, w
niedzielę po śniadaniu do obiadu. Atrakcje powinny być różne w sobotę i niedzielę, muszą
uwzględniać udział zarówno dorosłych jak i dzieci.
Zamawiający wymaga aby obowiązkowymi elementami Programu były:
- zawody drużynowe dla uczestników (stopień trudności uwzględniający różne grupy wiekowe)
- „dmuchaniec” ze zjeżdżalnią dla dzieci na terenie obiektu w drugim dniu imprezy przez minimum 6
godzin (dołączyć 2 zdjęcia/wydruki w kolorze z podaniem wymiarów (długość/szerokość/wysokość).
Program rekreacyjny musi zawierać:
1) Nazwę i opis atrakcji proponowanych przez Wykonawcę ze wskazaniem:
ich ilości i czasu trwania każdej pojedynczej atrakcji,
liczby uczestników, którzy mogą jednorazowo korzystać z konkretnej atrakcji,
grup wiekowych, dla których są przeznaczone (dorośli/dzieci),
czy atrakcje z podziałem na grupy wiekowe (dorośli/dzieci) będą odbywały się
jednocześnie, czy naprzemiennie.
2) Harmonogram godzinowy programu rekreacyjnego.
3) Miejsce realizacji programu, tj. gdzie będą realizowane poszczególne punkty programu
atrakcji dodatkowych, zarówno w sobotę jak i w niedzielę.
Zamawiający będzie brał pod uwagę:
1) Kreatywność, oryginalność, atrakcyjność programu
2) Dostępność atrakcji dodatkowych:
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czy jest to oferta atrakcyjna zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych, czy został
w programie uwzględniony podział wiekowy, czy zarówno dzieci będą mogły skorzystać
z proponowanych atrakcji czy tylko osoby dorosłe np. ze względów bezpieczeństwa,
dostosowanie atrakcji dodatkowych do liczby uczestników imprezy (ile osób jednorazowo
w tym samym czasie może skorzystać z zaproponowanej atrakcji).
3) Ilość i czas trwania atrakcji dodatkowych; czy będą odbywały się jednocześnie czy jedna po
drugiej (w przypadku organizacji atrakcji dla dzieci i dorosłych), czy zostaną zaplanowane
przez cały okres czasu wolnego dla uczestników tj. w sobotę od ok. godz. 10.30 do ok.
13:00 i od ok. godz. 14.30 do ok. 19:00 oraz w niedzielę od ok. godz. 10:00 do ok. 13.00.
Konkurencje wchodzące w skład zawodów drużynowych (rodzaj, ilość, dostępność dla
uczestników z uwagi na stopień trudności zróżnicowany dla różnych grup wiekowych)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników: pełnomocnictwo do złożenia i podpisania
oferty. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y
umocowane do wykonywania określonej czynności.
4) wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie – minimum 2 usługi wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr
2 do SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w „Wykazie”, wykonanych usług odpowiadających
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie co najmniej 2 usługi polegające na
organizacji imprez rekreacyjnych, o wartości co najmniej 20 000,00 zł każda dla minimum 90 osób.
Określenie podmiotów usług następuje przez podanie ich nazw i adresów w sposób umożliwiający
ich identyfikację.
Zamawiający wyjaśnia, iż dokonując oceny wykonanych usług podanych w wykazie uzna wyłącznie
te, które będą zawierały dowody, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane
należycie.
Dowodami tymi są poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
5) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ.
6) umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest
spółka cywilna.
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6. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie
z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS lub wydruku ze strony internetowej CEIDG lub przez
pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy działający
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie,
Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
b) pełnomocnictwo osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie
w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dokładnie określające zakres umocowania,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie,
d) pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład
podmiotów występujących wspólnie.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1)

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.

2)

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

3)

Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę wg wskazań określonych w SIWZ.

4)

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana
lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie
dostarczonego w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca
określonego w pkt 8 ppkt. 1.
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY – PI.TPZPoz.2600.040.2018 - Organizacja
weekendowych imprez rekreacyjnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich
rodzin w miejscowości Skorzęcin” z dopiskiem: "nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz.
11:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.

5)

Opakowanie oferty
Ofertę

należy

złożyć

w

nieprzejrzystym,

zamkniętym

opakowaniu.

Opakowanie

należy

zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w pkt 9 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją „OFERTA – PI.TPZPoz.2600.040.2018 - Organizacja weekendowych imprez
rekreacyjnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich rodzin w miejscowości
Skorzęcin” z dopiskiem: "nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz. 11:00".
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8. Termin i miejsce składania ofert
4) Ofertę należy złożyć do dnia 04.06.2018 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 115 SEKRETARIAT
5) Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
6) Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział V.

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ

1. Wykonawca określi cenę ofertową w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego
lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we
wzorze.
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (umowy). Cena musi być
podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Cena ofertowa winna obejmować całość nakładów związanych z wykonaniem zamówienia. Cena
ofertowa musi uwzględniać podatek VAT.
4. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Uwaga:
Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonywaniem przemnożeń i sumowań
dokonać zaokrąglenia ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział VI. OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Magdalena Kaseja
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
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Rozdział VII. TRYB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
1. Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ
1) Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może zgłosić, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert,
zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
3) Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
4) Zamawiający ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikować zapisy SIWZ w ramach
odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy. Każda taka zmiana staje się wiążąca
w momencie jej wprowadzenia.
5) Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej, na której był
zamieszczony SIWZ.
6) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być składane na adres:
„Poczta Polska S. A.” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943
Poznań lub elektronicznie na adres: poznan.przetargi@poczta-polska.pl

Rozdział VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zostać poproszony do usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w ofercie.
2. Złożone przez Wykonawców oferty nie są ofertami końcowymi. Zamawiający przewiduje możliwość
wieloetapowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
3. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia, w szczególności cena.
4. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
5. Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia między Wykonawców.
6. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny, co oznacza, że żadna ze stron bez zgody drugiej
strony nie może ujawnić informacji handlowych związanych z negocjacjami.
7. W trakcie negocjacji Wykonawca zostanie wezwany do złożenia oferty ostatecznej, z zastrzeżeniem,
iż cena oferty ostatecznej nie może być wyższa niż cena wynegocjowana.

Rozdział X.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza
ekonomicznie.
2. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
4. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
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5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie
i miejscu podpisania umowy. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani
o zakończeniu postępowania.
6. W

przypadku

unieważnienia

postępowania

wszyscy

Wykonawcy

zostaną

poinformowani

o unieważnieniu.

Rozdział XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XII. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert
bez podania przyczyn,
2) prawo do unieważnienia całości postępowania lub części, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna oferta,
wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Poczty Polskiej, nie ma
możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę
przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie
o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części,
3) że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja
i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia
postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy wraz z Programem rekreacyjnym - WZÓR
Wykaz wykonanych usług – WZÓR
Oświadczenie- WZÓR
Projekt umowy
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......................................................

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

NIP

……………………………………………............…………….

REGON

……………………………………………............…………….

Nr tel. (kontaktowego)

……………………………………………............…………….

e-mail (warunek konieczny)

……………………………………………............…………….

W związku z ogłoszonym postępowaniem n a
„ O rg an iz a cj ę w ee k en d o w ych i mp rez re k re ac yj n ych d la p ra co w n ik ó w
Po cz t y Po ls k ie j S . A. o r az cz ł o n kó w i ch ro d z in mi e js co w o ś ci S ko rz ę c in ”

I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za:

Maksymalna ilość
osób

Cena brutto za
udział jednej
osoby w imprezie
w zł

Ilość imprez

1

2

3

4

Skorzęcin

90

Miejsce imprezy

Cena ofertowa
brutto w zł
(kol. 2 * kol. 3 * kol. 4)
5

8

Słownie: cena ofertowa brutto: …………………………………..…………………………………………
Miejsce przeprowadzenia imprezy (nazwa i adres obiektu)
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

II. Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)
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III. Oświadczamy, że:
1. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
2. zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami określonymi
w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty,
3. złożona oferta jest wiążąca przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu
składania ofert.

Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

..................................................................................
...(pieczątka imienna)
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Załącznik do formularza ofertowego
(Załącznik nr 3 do umowy)
PROGRAM REKREACYJNY
(propozycja Wykonawcy)
Poza atrakcjami wskazanymi poniżej zobowiązuję się do zorganizowania zawodów drużynowych dla
uczestników (stopień trudności uwzględniający różne grupy wiekowe) oraz zapewnienia
„dmuchańca” ze zjeżdżalnią dla dzieci na terenie obiektu w drugim dniu imprezy przez minimum 6
godzin.

……………………………………….
podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór
Przedmiot zamówienia:
O rg an iz a cj a w ee k en d o w ych im p r ez r e k re a c yjn yc h d l a p r ac o w n i kó w
Po cz t y Po ls k ie j S . A. o r az cz ł o n kó w i ch ro d z in mi e js co w o ś ci S ko rz ę c in

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

Data wykonania

Lp.

Przedmiot
usługi/Nazwa imprezy

Ilość uczestników
biorących udział w
przeprowadzonej
imprezie

Wartość usługi
brutto PLN

1

2

3

4

Odbiorca
Rozpoczęcie
(miesiąc/rok)

zakończenie
(miesiąc/rok)

5

6

7

Uwaga: W wykazie należy podać minimum 2 usługi oraz załączyć dowody (zgodnie z Rozdziałem IV pkt 5
ppkt 4 SIWZ).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.

................................ dn. ..........................…. r.
...................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności w imieniu
Wykonawcy
...................................................
pieczątka firmy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Przedmiot zamówienia:
„ O rg an iz a cj a w ee k en d o w ych i mp rez re k re ac yj n ych
d la p r ac o w n ikó w Po c z t y Po l sk ie j S . A. o r az cz ło n kó w i ch r o d z i n w mie js co w o ś c i
S ko rz ę ci n ”

Nazwa Wykonawcy:...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................................
Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym

1. Oświadczam, iż dysponuję:
a) ośrodkiem z bazą noclegową oraz żywieniową dla minimum 90 osób zgodnie
z opisem:
Opis bazy noclegowej oraz żywieniowej:
1) Zakwaterowanie uczestników w jednym obiekcie w pokojach 2, 3, 4 osobowych lub
w maksymalnie 6 - osobowych domkach z pełnym węzłem sanitarnym o określonym poniżej
standardzie:
•

łazienka/toaleta wyposażone w wannę z baterią i natryskiem lub kabinę prysznicową,
osłonę natrysku, umywalkę z blatem lub półką, lustro, pojemnik na śmieci, dozownik mydła
płynnego, ręcznik do rąk lub suszarkę do rąk lub ręczniki papierowe, wieszaki ścienne,
gniazdo elektryczne, zimną i ciepłą wodę przez całą dobę,
Uwaga: mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe – uzupełniane na bieżąco,

•

każdy pokój/domek wyposażony w łóżko/łóżka (Zamawiający nie dopuszcza możliwości
łóżek piętrowych), szafę na garderobę z co najmniej 2 wieszakami na okrycia wierzchnie,
biurko lub stół oraz krzesła lub fotele

•

2)
3)
4)
5)

6)

wszystkie pomieszczenia ogrzewane – w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych,
umożliwiony dojazd do obiektu,
zapewnione zewnętrzne oświetlenie obiektu,
zapewnione bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników przez cały czas trwania imprezy
w pobliżu tj. maksymalnie do 500 m od miejsca zakwaterowania,
zapewnione (na terenie obiektu lub w odległości maksymalnie do 500 m od obiektu)
pomieszczenie typu stołówka/restauracja lub inne zadaszone pomieszczenie z miejscami
siedzącymi - stoły i ławki lub krzesła dla wszystkich uczestników, umożliwiające
zorganizowanie zabawy tanecznej; wydawanie wszystkich posiłków w naczyniach
wielorazowego użytku wraz ze sztućcami wielorazowego użytku (nie plastikowe),
Uwaga:
Dopuszcza się wydawanie posiłków i napojów przy grillu i/lub ognisku w naczyniach
jednorazowych,
zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników zgodnie z poniższym:
dwie kolacje, dwa śniadania i dwa obiady – mają to być świeże i przygotowane na miejscu,
w czystych warunkach posiłki.

W przypadku, gdy którykolwiek z zasobów wymienionych powyżej nie znajduje się w dyspozycji
Wykonawcy należy wypełnić punkt 2 oświadczenia z precyzyjnym określeniem, które z zasobów
lub ich części znajduje się w dyspozycji innych podmiotów.
2. Oświadczam, iż w zakresie (wskazać zakres - jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
polegam na zasobach innego/innych podmiotów.
Przedstawiam pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.............................. dn. .................... 2018 r.

...............................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania
czynności w imieniu Wykonawcy
.....................................................
pieczątka firmy
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Projekt Umowy
UMOWA Nr ……….
zawarta w dniu ............ 2018 roku w Poznaniu pomiędzy:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st.
Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 0000334972, kapitał
zakładowy w wysokości 774 140 000 zł - w całości wpłacony, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………… - działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr …….. z dnia ……….
2. …………………………………………………….. - działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr …….. z dnia ……….
na rzecz „Poczta Polska Spółka Akcyjna”, Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Poznaniu, Sekcja Obsługi
Socjalnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 77, 60-940 Poznań, które jest jednostką
organizacyjną Poczty Polskiej, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………………………….z siedzibą w............................... przy ulicy.............................., kod
pocztowy .... -.........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
.............................
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS:..........................., o kapitale zakładowym w wysokości……/ o kapitale zakładowym i opłaconym w
wysokości (dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych)… NIP: ……………, REGON:
…………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………… - działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr ………z dnia ……….

2. …………………………………………………….. - działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr …….. z dnia ……….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię
i
nazwisko)
.............................................................................................,
zamieszkałym
w ……………….. przy ulicy …………………, kod pocztowy: ……………, przedsiębiorcą działającym pod
firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., kod
pocztowy ....-......, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ………………, REGON: …………….., PESEL: …………., zwanym w treści
umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:……………………………………
o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.
§1
1. Przedmiotem umowy jest organizacja 8 weekendowych imprez rekreacyjnych w miejscowości Skorzęcin
dla pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz członków ich rodzin, zwanych dalej uczestnikami.
2. Imprezy, o których mowa powyżej odbędą się w następujących terminach:
06.07-08.07.2018, dla 90 uczestników,
13.07-15.07.2018, dla 90 uczestników,
20.07-22.07.2018, dla 90 uczestników,
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3.
4.
5.
6.

27.07-29.07.2018, dla 90 uczestników,
03.08-05.08.2018, dla 90 uczestników,
10.08-12.08.2018, dla 90 uczestników,
17.08-19.08.2018, dla 90 uczestników,
24.08-26.08.2018, dla 90 uczestników.
1
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w …………….………………………….(nazwa i adres obiektu) .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników każdej imprezy maksymalnie
o 10 osób. W przypadku skorzystania z tego prawa Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy dołoży wszelkich starań w celu
zagwarantowania jak najlepszego wykonania usługi.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
§2

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zorganizowania imprezy zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do
umowy,
b) zapewniania wyżywienia dla wszystkich uczestników imprezy zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu umowy (Załączniku nr 1 do umowy) - według
menu zaproponowanego przez Wykonawcę stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy,
c) zrealizowania programu rekreacyjnego dla uczestników imprezy zgodnie z Załącznikiem nr 3
do umowy,
d) zapewnienia miejsca do zrealizowania programu rekreacyjnego,
e) zapewnienia na czas trwania imprezy wszystkim uczestnikom ubezpieczenia NW w pełnym zakresie
na wartość 10 000 zł od jednej osoby zgodnie z pkt 1 ppkt 1 Załącznika nr 1 do umowy,
f) przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed terminem rozpoczęcia każdej imprezy dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie uczestników imprezy,
g) zapewnienia udziału w imprezie oraz dostępu do wszystkich elementów usługi łącznie
z ubezpieczeniem osobie nadzorującej wyznaczonej ze strony Zamawiającego w celu szczegółowej
weryfikacji realizacji postanowień umowy. Osoba nadzorująca nie jest wliczana do ilości uczestników
określonej w § 1 ust. 2 umowy i zostanie wskazana przez Zamawiającego przed terminem każdej
imprezy,
h) uwzględnienia informacji o zmniejszeniu liczby uczestników imprezy z zastrzeżeniem
liczby wskazanej w § 1 ust. 4 umowy, przekazanej przez Zamawiającego w formie mailowej do dnia
poprzedzającego dzień rozpoczęcia imprezy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) dostarczenia Wykonawcy na minimum 3 dni przed terminem każdej imprezy listy zawierającej
następujące dane uczestników oraz osoby nadzorującej: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL celem ich ubezpieczenia,
b) zapłaty za zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy.
§3
1. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jego jakość
i terminowość.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania osób, którym powierzył wykonywanie czynności
związanych z umową, jak za działania własne.
§4
1. Maksymalna wartość umowy wynosi:
netto: ………………………………….. zł
podatek VAT: ………………………… zł
brutto: …………………………………. zł

1

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawierania umowy
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2. Cena za udział jednej osoby w imprezie wynosi ……………………zł brutto.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość osób biorących udział w imprezie.
4. Cena określona w ust. 2 jest stała i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy oraz obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§5
Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę w terminie 7 dni liczonych od daty zakończenia każdej imprezy i przekazanej
Zamawiającemu wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem, o którym mowa w ust. 2.
Podstawą do zapłaty faktury jest należyte wykonanie usługi potwierdzone przez osobę nadzorującą
na podstawie protokołu stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy.
Należność będzie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….
Fakturę należy wystawić na: Poczta Polska S.A Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Poznaniu, Sekcja
Obsługi Socjalnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 77, 60-940 Poznań, NIP 525-000-73-13.
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.

§6
Za szkody wyrządzone przez uczestników imprezy w trakcie jej trwania odpowiada Zamawiający wobec
Wykonawcy na podstawie protokołu sporządzonego przez osobę nadzorującą imprezę w obecności
przedstawiciela Wykonawcy i podpisanego przez obie strony.
§7
Dane osobowe, o których mowa w § 2 ust. 2 udostępniane są Wykonawcy przez Zamawiającego na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja
2018 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
§8
1. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zastrzega sobie
prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych w wysokościach i okolicznościach ustalonych
poniżej:
a) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy,
określonej w § 4 ust. 1 umowy,
b) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie zrealizował programu rekreacyjnego, o którym mowa
w § 2 ust. 1 lit. c) umowy w wysokości 500,00 zł za każdy niezrealizowany punkt programu określony
w Załączniku nr 3 do umowy,
c) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie zapewnił miejsca, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. d)
umowy w wysokości 2 000,00 zł,
d) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie zrealizował zabawy tanecznej, o której mowa
w pkt 1 ppkt 13 Załącznika nr 1 do umowy w wysokości 1 500,00 zł,
e) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie zrealizował ogniska i/lub grilla, o którym mowa w pkt 1
ppkt 10 Załącznika nr 1 do umowy w wysokości 500,00 zł,
f) za niezapewnienie wyżywienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy w wysokości 150,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek (niezgodnie z menu, poniżej gramatury, przygotowanie mniejszej
ilości porcji wyżywienia niż wynikająca z liczby uczestników itp.),
g) za niezapewnienie zakwaterowania zgodnie z pkt 1 ppkt 4 Załącznika nr 1 do umowy w wysokości
2 500,00 zł,
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h) za niezapewnienie ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. e) umowy w wysokości
5 000,00 zł,
i) za niezapewnienie obsługi imprezy, o której mowa w pkt. 1 ppkt 11 Załącznika nr 1 do umowy
w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
j) za niezapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z pkt. 1 ppkt 7 Załącznika nr 1 do umowy
w wysokości 1 000,00 zł,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy jednoczesnym
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar umownych na
podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych dokonywać będzie jednostka
organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 5 ust. 4 umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
2
a) śmierci lub likwidacji Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
3. Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 10
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec,
a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary,
powodzie, działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy
i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz
podać
dane
na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

§ 11
1. Umowę nadzoruje i realizuje: Poczta Polska S.A. Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Poznaniu, Sekcja
Obsługi Socjalnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 77, 60-940 Poznań.
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego,
wykonania umowy i naliczania kar umownych odpowiada: ……………………
2

Zapis zostanie usunięty w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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3.

4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

tel.: ………………………………………..
faks: ………………………………………
e-mail: …………………………………….
Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: ………………………………
tel.: ………………………………………..
faks: ………………………………………
e-mail: …………………………………….
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich
aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
a) Zamawiający: Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Poznaniu, Sekcja Obsługi Socjalnej w Poznaniu
ul. Kościuszki 77, 60-940 Poznań
b) Wykonawca: ………………………………………., ul. ………………….
Za doręczone uznaje się pismo dostarczone bezpośrednio, przesyłką kurierską lub inną przesyłką
rejestrowaną na wskazane powyżej adresy.
Pismo wysłane na adres wskazany w ust. 4, uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie
zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
Zmiana oznaczenia Stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, adresu korespondencyjnego wynikających ze zmian organizacyjnych oraz zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowią istotnej
zmiany treści umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd
w Poznaniu.
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 umowy.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Opis przedmiotu umowy
Szczegółowe menu
Program rekreacyjny
Protokół odbioru usługi

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (od 25 maja 2018r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

20

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.040.2018

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do
czasu wygaśnięcia roszczeń.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja
2018r.), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
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Załącznik nr 1 do umowy
Opis przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zweryfikowania tożsamości uczestników imprezy na podstawie dokumentu ze zdjęciem np. dowodu
osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej/studenckiej.
Weryfikacja dzieci w wieku 0-6 lat na podstawie numeru PESEL podanego przez rodzica/opiekuna.
Dzieci do lat 3 biorą udział w imprezie bezpłatnie w ramach miejsca noclegowego
i wyżywienia rodzica/ opiekuna. Wymagane jest ubezpieczenie dzieci przez Wykonawcę.
2) zapewnienia uczestnikom imprezy programu rekreacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
umowy,
3) zapewnienia miejsca i sprzętu niezbędnego do zrealizowania programu rekreacyjnego,
4) zakwaterowania uczestników w jednym obiekcie w pokojach/domkach 2, 3, 4 osobowych lub
maksymalnie 6 - osobowych o określonym poniżej standardzie:
•

łazienka/toaleta wyposażone w wannę z baterią i natryskiem lub kabinę prysznicową, osłonę
natrysku, umywalkę z blatem lub półką, lustro, pojemnik na śmieci, dozownik mydła płynnego,
ręcznik do rąk lub suszarkę do rąk lub ręczniki papierowe, wieszaki ścienne, gniazdo elektryczne,
zimną i ciepłą woda przez całą dobę,
Uwaga: mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe – uzupełniane na bieżąco,

•

każdy pokój/domek wyposażony w lóżko/łóżka (Zamawiający nie dopuszcza możliwości łóżek
piętrowych), szafę na garderobę z co najmniej 2 wieszakami na okrycia wierzchnie, biurko lub
stół oraz krzesła lub fotele,

• wszystkie pomieszczenia ogrzewane – w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych,
5) umożliwienia dojazdu do obiektu,
6) zapewnienia zewnętrznego oświetlenia obiektu,
7) zapewnienia bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników przez cały czas trwania imprezy
w pobliżu tj. maksymalnie do 500 m od miejsca zakwaterowania,
8) zapewnienia wyżywienia dla wszystkich uczestników zgodnie z poniższym:
•

dwie kolacje, dwa śniadania i dwa obiady - mają to być świeże i przygotowywane na miejscu,
w czystych warunkach posiłki

Menu – porcja dla jednej osoby
PIĄTEK
KOLACJA (z zabawą taneczną):
„Dania na gorąco”:
Pierwsze danie: porcja mięsa
min. 150 g (3 rodzaje do wyboru), dodatki typu:
ziemniaki/frytki/kluski/ryż/makaron itp. min. 150 g, zestaw surówek min. 120 g – wg
propozycji Wykonawcy
Drugie danie: strogonow/leczo/bigos/grochówka min. 300 g – do wyboru wg propozycji
Wykonawcy
Trzecie danie: barszcz czerwony min. 250 ml + krokiet min. 100 g
„Dania na zimno”:
1 danie rybne min. 130 g - wg propozycji Wykonawcy
2 galarciki po min.100 g - wg propozycji Wykonawcy
2 rodzaje sałatek po min. 250 g - wg propozycji Wykonawcy
zestaw wędlin 3 rodzaje po min 50 g - wg propozycji Wykonawcy
pomidory i ogórki min. 100 g
Pozostałe:
ciasto min. 200 g - wg propozycji Wykonawcy
kawa, herbata - wg zapotrzebowania
dodatki typu cukier, cytryna, śmietanka/mleko - wg zapotrzebowania,
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pieczywo, masło - wg zapotrzebowania
zimne napoje (woda mineralna i soki) min. 500 ml
SOBOTA
ŚNIADANIE:
parówki min. 2 szt. po 50 g,
płatki śniadaniowe - wg zapotrzebowania
mleko - wg zapotrzebowania
wędliny różne min. 80 g - wg propozycji Wykonawcy
gzik ze szczypiorkiem min. 130g
pomidory, ogórki min. 80 g
dżem - wg zapotrzebowania
kawa, herbata - wg zapotrzebowania
dodatki typu cukier, cytryna - wg zapotrzebowania
pieczywo, masło - wg zapotrzebowania
OBIAD:
zupa min. 300 ml - wg propozycji Wykonawcy
sztuka mięsa min.150 g - wg propozycji Wykonawcy
ziemniaki/frytki/kluski/ryż/makaron itp. min. 200 g - wg propozycji Wykonawcy
surówka min. 150 g - wg propozycji Wykonawcy
napój min. 250 ml - wg propozycji Wykonawcy
podwieczorek (ciasto) min. 100 g - wg propozycji Wykonawcy
KOLACJA ( z grillem/ ogniskiem):
kiełbasa min.150 g
karkówka min. 150 g
szaszłyki drobiowe lub wieprzowe - min. 2 x 200 g
sałatka min. 100 g - wg propozycji Wykonawcy
pieczywo - wg zapotrzebowania
ketchup i musztarda - wg zapotrzebowania
smalec ze skwarkami - wg zapotrzebowania
ogórek małosolny/kiszony min. 100 g
kawa, herbata - wg zapotrzebowania;
zimne napoje (woda mineralna i soki) min. 500 ml
dodatki typu cukier, cytryna, śmietanka/mleko - wg zapotrzebowania
NIEDZIELA
ŚNIADANIE:
jajko gotowane min.2 szt.
wędliny różne min. 80 g
ser żółty min. 80 g
pomidory, ogórki min. 80 g
płatki śniadaniowe - wg zapotrzebowania
dżem - wg zapotrzebowania
masło - wg zapotrzebowania
pieczywo - wg zapotrzebowania
mleko - wg zapotrzebowania
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kawa, herbata - wg zapotrzebowania
dodatki typu cukier, cytryna - wg zapotrzebowania
OBIAD:
zupa min. 300 ml - wg propozycji Wykonawcy
sztuka mięsa min.150 g - wg propozycji Wykonawcy
ziemniaki/frytki/kluski/ryż/makaron itp. min. 200 g - wg propozycji Wykonawcy
surówka min. 150 g - wg propozycji Wykonawcy
napój min. 250 ml - wg propozycji Wykonawcy
deser min. 100 g - wg propozycji Wykonawcy
9) zapewnienia (na terenie obiektu lub w odległości maksymalnie do 500 m od obiektu) pomieszczenia
typu stołówka/restauracja lub innego zadaszonego pomieszczenia z miejscami siedzącymi, stoły
i ławki lub krzesła dla wszystkich uczestników umożliwiającego zorganizowanie zabawy tanecznej;
wydawania wszystkich posiłków w naczyniach wielorazowego uzytku wraz ze sztućcami
wielorazowego użytku (nie plastikowymi) ,
Uwaga:
dopuszcza się wydawanie posiłków i napojów przy grillu i/lub ognisku w naczyniach
jednorazowych,
podane powyżej gramatury stanowią ilości minimalne, w przypadku „dań podawanych
na gorąco” podana została gramatura po obróbce cieplnej.
10) zorganizowania ogniska i/lub grilla wieczorem w piątek lub w sobotę,
11) zapewnienia odpowiedniej obsługi niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy tj.:
koordynatora imprezy/animatorów – osób z ramienia Wykonawcy dbających o uczestników
i realizację programu,
obsługi gastronomicznej i hotelowej
12) zapewnienia opłaty klimatycznej jeżeli jest wymagana,
13) zorganizowania w piątek lub w sobotę wieczorem imprezy tanecznej przy muzyce wraz
z zapewnieniem nagłośnienia i oświetlenia terenu oraz obsługi muzycznej.
Uwaga:
Wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z opłaceniem tantiem na rzecz organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.
14) zapewnienia dla wszystkich uczestników imprezy jednorazowych opasek na rękę
uniemożliwiających zdjęcie i przekazanie innej osobie.

2. Ramowy program imprezy:
Piątek:
ok. godz. 17.00 – 19.30 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników,
ok. godz. 20.00 do min. godz. 2:00 – kolacja wraz zabawą taneczną przy muzyce lub grill/ ognisko,
Uwaga:
Pierwsze danie „na gorąco” zostanie wydane ok. godziny 20:00, natomiast pozostałe dania „na gorąco”
będą wydawane ok. godziny 22:00 oraz ok. godziny 1:00. Dania „na zimno” oraz napoje (ciepłe i gorące)
będą dostępne przez cały czas trwania kolacji według zapotrzebowania.
Sobota:
ok. godz. 9.00 – śniadanie,
ok. godz. 10.30 do ok. 13:00 – realizacja programu rekreacyjnego część I
ok. godz. 13:30 – obiad,
ok. godz. 14.30 do ok. 18:00 – realizacja programu rekreacyjnego część II
ok. godz. 19.00 – kolacja z grillem i/lub ogniskiem lub kolacja z zabawą taneczną przy muzyce
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Niedziela:
ok. godz. 9.00 – śniadanie,
ok. godz. 10:00 – 13.00 realizacja programu rekreacyjnego
ok. godz. 13.30 – obiad,
ok. godz. 14.30 – wykwaterowanie i wyjazd.
Zamawiający dopuszcza zorganizowanie grilla/ogniska oraz kolacji z zabawą taneczną przy muzyce
w zależności od możliwości Wykonawcy zamiennie w piątek lub w sobotę.
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Załącznik nr 2 do umowy
3

MENU SZCZEGÓŁOWE (ZESTAW DLA 1 OSOBY) :

……………………………………….
podpis Wykonawcy

3

Załącznik zostanie uzupełniony na etapie zawierania umowy
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Załącznik nr 3 do umowy
PROGRAM REKREACYJNY
(propozycja Wykonawcy)

4

Poza atrakcjami wskazanymi poniżej zobowiązuję się do zorganizowania zawodów drużynowych dla
uczestników (stopień trudności uwzględniający różne grupy wiekowe) oraz zapewnienia
„dmuchańca” ze zjeżdżalnią dla dzieci na terenie obiektu w drugim dniu imprezy przez min. 6 godzin.

……………………………………….
podpis Wykonawcy

4

Załącznik zostanie uzupełniony na etapie zawierania umowy
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Załącznik nr 4 do umowy
Protokół odbioru usługi
Organizacji weekendowych imprez rekreacyjnych dla pracowników Zamawiającego
i członków ich rodzin
Termin imprezy:………………………..…..
Miejsce imprezy: Skorzęcin
Poszczególne elementy realizacji przedmiotu umowy

1

Zapewnienie obiektu na minimum …… miejsc noclegowych dla
wszystkich uczestników imprezy

2

Zapewnienie pokoi, łazienek i stołówki/ restauracji zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do umowy

3

Zapewnienie uczestnikom imprezy wyżywienia zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do umowy

4

Zorganizowanie programu rekreacyjnego zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do umowy

5

Ubezpieczenie wszystkich uczestników imprezy przez cały
czas jej trwania

6

Zapewnienia miejsca i sprzętu niezbędnego do zrealizowania
programu rekreacyjnego

7

Zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych oraz wszelkich
opłat związanych z pobytem uczestników (opłata klimatyczna,
opłata za wjazd, itp.)

8

Zapewnienie obsługi niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy

…..….…………………………………………….....
…………………………………..…………………
Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego
Wykonawcy
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Uwagi

Podpis i pieczęć przedstawiciela

