
   
 Kielce, dnia 20-02-2020 r.

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   
Z A M Ó W I E N I A  (SIWZ) 

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

www.kuratorium.kielce.pl
tel.: (41) 342-16-48; fax: (41) 342-16-64

2. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia 
zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy. 

Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 
ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.  Opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych 
pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 r.

3.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wypoczynku letniego dla pracowników oświaty 
województwa świętokrzyskiego w 2020 r., w różnych miejscowościach wczasowych w kraju: Zakopanem, 
Łebie i za granicą: w Albanii, na Węgrzech w Hajduszoboszlo oraz w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie. 
Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do 
SIWZ. 

3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 55243000-5 usługi w zakresie obozowisk dla dzieci, 
55240000-4 usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych, 

4. Zamówienie podzielone zostało na pięć zadań. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty 
maksymalnie na cztery z poniższych zadań

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Zadanie nr 1 Obóz wypoczynkowy dla młodzieży w Zakopanem+Wiedeń+Bratysława
Zadanie nr 2 Wczasy klimatyczne dla rodzica opiekuna prawnego z dziećmi w Łebie 
Zadanie nr 3 Wczasy klimatyczne dla rodzica opiekuna prawnego z dziećmi w Zakopanem
Zadanie nr 4 Wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty w Albanii
Zadanie nr 5 Wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty w Hajduszoboszlo

na Węgrzech 
Zadanie nr 6 Wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty w Chorwacji, Bośni 

i Hercegowinie

http://www.kuratorium.kielce.pl/
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8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8.1. Wymagany termin realizacji zamówienia dla poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

8.1.1 Zadanie nr 1 obóz wypoczynkowy dla młodzieży w Zakopanem 
z wycieczkami do Bratysławy i Wiednia

czerwiec/lipiec 2020 r.

8.1.2 Zadanie nr 2 wczasy klimatyczne dla rodzica opiekuna prawnego 
z dziećmi w Łebie:

lipiec/sierpień 2020 r.

8.1.3 Zadanie nr 3 wczasy klimatyczne dla rodzica opiekuna prawnego 
z dziećmi w Zakopanem

czerwiec/lipiec 2020 r.

8.1.4 Zadanie nr 4 wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników 
w Albanii:   

czerwiec/lipiec 2020 r.

8.1.5 Zadanie nr 5 wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników 
oświaty na Węgrzech w Hajduszoboszlo:  

czerwiec/lipiec 2020 r.

8.1.6 Zadanie nr 6 wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników 
oświaty  w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie:

czerwiec/lipiec 2020 r.

8.2. Wymagany termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: 27 czerwca – 25 sierpnia 2020 r., tj. od 
dnia rozpoczęcia pierwszego turnusu do dnia zakończenia ostatniego turnusu.

8.3. Warunki organizacji wypoczynku określają projekty umów stanowiące załączniki: 7A,7B,7C,7D,7E,7F do 
SIWZ.

 
9. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

9.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 

wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

9.2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany 
wykonawca na żądanie zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ 
dokumenty w zakresie:

9.2.1  spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.2.2  braku podstaw do wykluczenia

9.2.3 potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych

9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 4 w 
zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 5 przesłanek wykluczenia z 
postępowania. 

9.3.1 Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że:

a) w przypadku, gdy wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów 
w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, 
wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;

b) w przypadku gdy wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu 
zamawiającego, wykonawca powinien wnioskować aby zamawiający uwzględnił te dokumenty;

c) w odniesieniu do wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 
oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, zamawiający dopuszcza self – cleaning. W sytuacji 
zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia 
przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności 
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w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki 
techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub 
nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane 
wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
może wezwać wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub 
niektórych dokumentów potwierdzających że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania.

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw 
do wykluczenia;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów:
 Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie o posiadaniu uprawnień do organizacji wczasów  

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy:
a) wykonanych usług

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje 
minimum dwie usługi polegające na organizacji:
- dla zadania nr 1 - kolonii i obozów wypoczynkowych w kraju, każda dla minimum 40 dzieci, 

młodzieży i wartości minimum 60 tys. zł 
- dla zadania nr 2, 3 - wczasów wypoczynkowych (klimatycznych) dla rodzica z dziećmi, każda 

dla minimum 40 osób w tym (20 opiekunów i 20 dzieci) i wartości 80 tys. zł
- dla zadań nr 4, 5, 6 – wczasów wypoczynkowych poza granicami kraju, każda dla minimum 35 

osób dorosłych i wartości minimum 80 000 PLN 
Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem tylko do trzech części na którą składa 
ofertę.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane 
w sposób należyty

b) zdolności technicznej wykonawcy
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca 
wykaże że dysponuje co najmniej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże (załącznik nr 3A do SIWZ), 
że dysponuje minimum jednym ośrodkiem wczasowym, hotelem w miejscowości wymaganej w 
opisie przedmiotu zamówienia, który świadczy usługi w zakresie wymaganym w opisie 
przedmiotu zamówienia, a jego standard, wyposażenie odpowiada wymogom opisanym w 
charakterystyce przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F w zależności od 
zadania na które jest składana oferta); w szczególności należy podać; nazwę, standard i adres 
ośrodka, hotelu, wraz z określeniem miejsca: zakwaterowania, wyżywienia, załączyć opis pokoi 
i ich wyposażenie, rozkład pokoi z podaniem kondygnacji, opis stołówki, łazienek, otoczenia 
obiektu (boisk, placu zabaw, kręgu ogniskowego) – załącznik nr 3B do SIWZ, poza opisem 
zaleca się załączenie prezentacji na płycie CD.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć: 
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a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
100 tys. zł. 
Wykonawca może posłużyć się polisą do więcej niż jednego zadania, na które składa ofertę.

Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny 
podmiot: 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.

e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu 
zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie zamawiającego dokumenty o 
których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów. 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 
ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie oraz przedłoży na wezwanie 
zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. tj. Dz.U.2019 poz. 243) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. t.j. Dz.U.2019 r. poz. 498); - wymagany 
dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt.1 ustawy;

c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany 
dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;

d) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji - zaświadczenie 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

e) Kolejnym wymaganym dokumentem jest oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21ustawy

c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu

d) dokumenty o których mowa powyżej w pkt. a), b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. c) powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

e) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument, wskazany nie wydaje się 
dokumentu, o których mowa w pkt. a), b), c) zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób 
– organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego. Przepis pkt d) stosuje się odpowiednio.

f) wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 9.4.4 ppkt a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.4.4 
SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt d) zdanie 
pierwsze stosuje się.

9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa 
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w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z 
art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dołączenie druku do oferty 
zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej.

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w tym:
9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z 
powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu 
ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający 
ich identyfikację. 

9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których 
mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 
9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie 
dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków wykonawcy którego oferta 
została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczenia. Następnie w wyznaczonym 
terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w 
złożonym oświadczeniu. 

9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to 
zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona 
wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót)

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

 11. Dodatkowe wymagania od wykonawców.

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest 
zobowiązany do:

11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik NR 2 do SIWZ) informacji jaka część 
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli 
są znane.

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty.

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji.  

12.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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13. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

13.1 Oferta musi zawierać:

Oświadczenie woli (Oferta) zawiera:

1.
Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do 
SIWZ

2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ)

3.
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty 
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

4.
Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty dysponowania ośrodkiem lub pensjonatem w sposób 
wskazany w pkt. 9.4.2 b) (załącznik nr 3A do SIWZ)  

Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego

1.
Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte 
wykonanie tych usług 9.4.2 a) - załącznik nr 3 do SIWZ

2.
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 
opisanym warunkiem w pkt. 9.4.3

3.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

5.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

6.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z 
opisem w pkt. 9.4.4

7.
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);

13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty 
cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej 
oferty, która nie została ponumerowana zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: 
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„Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w 
formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów 
przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności 
gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie 
oryginału. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego w formie nie pieniężnej musi 
być złożony w formie oryginału.

13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w 
języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

14. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów.

14.1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi 
się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która 
otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony 
przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres 
email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym 
uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania 
kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego 
przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w 
trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w 
wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

14.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Urszula Suchorowska, Monika Rodak: tel. 41/ 342-16-48 

15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30 w siedzibie 
zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i 
prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane 
są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego 
postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną 
odpowiedz.

16. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

17. Wymagania dotyczące wadium

17.1  Wadium w wysokości:
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  17.1.1 Zadanie nr 1 obóz wypoczynkowy dla młodzieży w Zakopanem + Wiedeń
+ Bratysława:

– 1 630,00 zł

  17.1.2 Zadanie nr 2 wczasy klimatyczne dla rodzica opiekuna prawnego z dziećmi 
w Łebie:

– 4 900,00 zł

  17.1.3 Zadanie nr 3 wczasy klimatyczne dla rodzica opiekuna prawnego z dziećmi 
w Zakopanem:

– 1 240,00 zł

  17.1.4 Zadanie nr 4 wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników w Albanii: – 2 210,00 zł

  17.1.5 Zadanie nr 5 wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty 
na Węgrzech w Hajduszoboszlo:  

– 1 910,00 zł

  17.1.6 Zadanie nr 6 wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty 
w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie:

– 2 220,00 zł

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

17.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:

17.2.1    pieniądzu  
17.2.1 poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
17.2.2 gwarancjach  bankowych;
17.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
17.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 310 z późn. zm.).

17.3 Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.

17.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku: 23 1010 1238 0852 0913 9120 1000 NBP O/O Kielce 

z dopiskiem „Wadium nr postępowania KO.III.272.4.2020 zadanie nr …."

17.5    Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

17.6   Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.7   Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.

17.8   Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli 
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

17.9   Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

17.9.1 wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie;

17.9.2 wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy;

17.9.3 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
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wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.9.4 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

18.1 Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3% ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:
18.1.1 pieniądzu;
18.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
18.1.3 gwarancjach bankowych;
18.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
18.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
18.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 

ustawy.
18.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 

wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca. 
18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego.
18.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, zamawiający zwróci złożone zabezpieczenie 

w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru usługi.

19.  Opis sposobu przygotowania ofert

19.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w 
tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

19.2 Oferta musi zawierać określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań 
zamawiającego, określonych w SIWZ.

19.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

19.4  Na kopercie należy zamieścić następujące informacje: 
 „Postępowanie numer KO.III.272.4.2020 

Nie otwierać przed  02.03.2020 r., godz. 09.15” 

19.5 W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

20  Miejsce i termin składania ofert
20.1 Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 

w terminie do dnia 02.03.2020 r., do godziny 09.00.
20.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

21   Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, w dniu 
02.03.2020 r., o godzinie 09.15.

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy 
przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny 
wniosek.

21.3 Oferta wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych 
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z 
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zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

21.4 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, 
o której mowa w pkt 1 SIWZ.

21.5 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

21.6 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

22 Sposób obliczenia ceny oferty

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
Oferta cenową należy skalkulować w oparciu o wszystkie dane z SIWZ wraz z załącznikami, w tym wzoru 
umowy i szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma 
zastosowanie art. 632 K.C.

22.2 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (art. 106e ust. 1 i 11 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tj. Dz.U. z 2018 r. poz 2174; art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług – tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 178). 
Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

22.3 Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług.
22.4 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej 

specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

22.5 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

22.6  Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z 
ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

22.7 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

22.8 W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na 
podstawie kryterium:

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie

Zadania nr 2, 4, 6

1 Cena brutto 94% = 94 pkt.

2 Odległość miejsca zakwaterowania od morza 6% = 6 pkt.

Zadanie nr 1, 3, 5

1 Cena brutto 94% = 94 pkt.

2 Odległość miejsca zakwaterowania od basenu 6% = 6 pkt.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

22.9 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

KRYTERIUM OCENY DLA ZADAŃ NR:  2, 4, 6
A) CENA – 94 %   (Pc)
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B) ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW (BUDYNKU) OD LINII   
        BRZEGOWEJ MORZA - 6 %  (Po)

Sposób oceny ofert
A) CENA - 94 %)    (1 % = 1 punkt) Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie wyliczona 
wg poniższego wzoru:

                         C min.
              Pc =  ------------  x 94 %                              1 % = 1 punkt
                         C bad.

gdzie: Pc     – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena” 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
C bad. – cena oferty badanej 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 94 punkty. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc 
po przecinku.

B) ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW (BUDYNKU) OD LINII BRZEGOWEJ 
MORZA - 6 % (Po)    (1 % = 1 punkt)

Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie przyznana w następujący sposób:

Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) 
od linii brzegowej morza podana przez wykonawcę

w ofercie

Ilość punktów (Po) przyznana badanej ofercie 
w kryterium Odległość miejsca zakwaterowania 

(budynku) od linii brzegowej morza

 do 50 metrów 6,0 pkt

 do 100 metrów 4,0 pkt

 do 200 metrów 2,0 pkt

 do 350 metrów 0,0 pkt

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 6 punktów.

C) ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA BADANEJ OFERCIE zostanie wyliczona jako
 suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert, tj.:

P = Pc + Po + PDP

gdzie: P    –   łączna liczba punktów przyzna badanej ofercie 
Pc    –   ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „CENA” 
Po    –   ilość punktów przyznana w kryterium „ODLEGŁOŚĆ miejsca zakwaterowania  

uczestników   
          (budynku) linii brzegowej morza.
      Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

KRYTERIUM OCENY DLA ZADAŃ NR: 1, 3, 5
A) CENA – 94 %   (Pc)
B) ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW OD CZYNNEGO WYCIĄGU - 6 % (Po)

Sposób oceny ofert 

A)   CENA - 94 %    (1 % = 1 punkt) Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie wyliczona wg 
poniższego wzoru:
                         C min.
              Pc =  ------------  x 94%                              1% = 1 punkt
                         C bad.

 gdzie: Pc     – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena” 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
C bad. – cena oferty badanej 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 94 punkty. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc 
po przecinku.
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B) ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW OD BASENU - 6%  (Po) (1 % = 1 punkt)
Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie przyznana w następujący sposób:

Odległość miejsca zakwaterowania 
uczestników (budynku) od basenu podana przez wykonawcę 

w ofercie

Ilość punktów (Po) przyznana badanej ofercie w 
kryterium ODLEGŁOŚĆ miejsca zakwaterowania od 

basenu  

 do 50 metrów 6,0 pkt

 do 100 metrów 4,0 pkt

 do 200 metrów 2,0 pkt

 do 350 metrów 0,0 pkt

C) ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA BADANEJ OFERCIE zostanie wyliczona jako suma punktów 
uzyskanych przez badaną ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert, tj.:

P = Pc + Po 

gdzie: P     –   łączna liczba punktów przyzna badanej ofercie 
Pc    –   ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „CENA” 

 Po     –   ilość punktów przyznana w kryterium „ODLEGŁOŚĆ miejsca zakwaterowania uczestników        
(budynku) od basenu

      Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

22.10 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w 
ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić 
podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

22.11  Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

23 Formalności, jakie powinny zostać jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o:
23.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację,

23.1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
23.1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

23.1.4    Unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego
23.2  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do przedłożenia:
23.2.1. umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
23.2.2. szczegółowej kalkulacji cenowej przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 3.1 SIWZ.

24 Istotne warunki umowy określa projekt umowy jako załącznik Nr: 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F do SIWZ.
  

25 Okoliczności pozwalające na zmiany zawartej umowy;
1) zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadku strony mogą 

dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 
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zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej 
działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to 
możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

3) zmiany liczby osób w tolerancji +/_ 10% w odniesieniu do liczby osób wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za świadczoną usługę w 
przydatku wprowadzonej zmiany.

26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.

   Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości równej lub wyższej 
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Ponadto wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie.

27 Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji (SIWZ)

1) Załącznik nr 1A,1B,1C,1D,1E,1F  – Charakterystyka przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2A,2B,2C,2D,2E,2F – Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 3,3A,3B – Wykaz wykonanych usług, Wykaz dysponowania ośrodkiem, Opis obiektu
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy, o części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom 
7) Załącznik nr 7A,7B,7C,7D,7E,7F – Wzory umów
8) Załącznik nr 8       – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
9) Załącznik nr 9                           – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

10) Załącznik nr 10 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce);
 inspektorem ochrony danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Kielcach jest Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla, ul. 

Wapiennikowa 2 lok. 4,25–112 Kielce, e-mail: iod@czi24.pl/ *;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego KO.III.272.4.2020 „Organizacja wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa 
świętokrzyskiego w 2020 roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 
dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

mailto:iod@czi24.pl
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Załącznik nr 1A do SIWZ
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1  

Obóz wypoczynkowy w Zakopanem+Wiedeń+Bratysława - turnus 10 dniowy, 
pomiędzy 28 czerwca a 31 lipca 2020 r.

z transportem, programem i ubezpieczeniem wykonawcy dla 45 uczestników i 4 wychowawców.

  1. Zakwaterowanie uczestników - 9 noclegów (8 w Zakopanem, 1 w Bratysławie).

1) W ośrodku wczasowo-kolonijnym, w budynku murowanym, najchętniej na jednym piętrze (wyklucza się 
zakwaterowanie uczestników w pawilonach parterowych). 
Wykonawca określi w formularzu ofertowym datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu.

2) Ośrodek o estetycznym wyglądzie, usytuowany na dobrze zagospodarowanym, zielonym terenie, 
ogrodzony, z dala od dróg o dużym natężeniu ruchu, w odległości do 350 metrów od basenu.  

3) Na terenie ośrodka wczasowo-kolonijnego powinna znajdować się:
a) sala do organizacji dyskotek oraz imprez karaoke ze sprzętem nagłaśniającym, 
b) sala telewizyjna, wyposażona w TV, video, odtwarzacz CD, 
c) stoły do gry w ping-ponga, bilard
d) boisko sportowe (do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej),
e) miejsce na grillowanie i ognisko z ławeczkami, 
f) WiFi
g) izolatka oddzielnie dla dziewcząt i dla chłopców,

                Z wymienionego wyposażenia uczestnicy obozu korzystać będą w ramach kosztu pobytu.

4) Uczestnicy powinni być zakwaterowani w jednym budynku – najchętniej na jednym piętrze (wyklucza się 
zakwaterowanie w pokojach usytuowanych na parterze),
 pokoje dla uczestników 3, 4-osobowe,  
 pokoje dla kadry pedagogicznej: dwa pokoje 2-osobowe.
 wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (wc, umywalka, prysznic), o estetycznym wyglądzie, 

przestronne, gwarantujące wygodne zamieszkanie uczestników w czasie pobytu na obozie.
 wykonawca załączy do oferty wykaz pokoi z numerami, z liczbą osób w pokoju i kondygnacją.

5)  Wyklucza się pokoje na poddaszu z oknami uchylnymi w dachu budynku. 
6)  Wyposażenie pokoi standardowe, sprzęt niezniszczony; 

 tapczany jednoosobowe, wygodne (nie dopuszcza się łóżek piętrowych)
 szafy z półkami i wieszakami na ubranie, osobiste rzeczy, odpowiednie do liczby osób 

zakwaterowanych,  
 szafki nocne, 
  stoliki krzesła,
   pościel niezniszczona,
 ściany, sufity, podłogi oraz okna czyste, pomalowane,
 łazienki czyste o nowoczesnym standardzie ze sprawnym wyposażeniem, 
 ciepła woda dostępna przez całą dobę,
 utrzymanie w czystości przez cały czas trwania turnusu: pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, 

schodów.

2. Wyżywienie uczestników

1)  Obejmuje  3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolację) + deser. Śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad 
serwowany do stołu.

liczbaLp. Obóz wiek dzieci
dzieci wychowawców

1. Obóz młodzieżowy 14-18 lat 45 4
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 Śniadanie: pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, herbata, 
kakao, kawa

 Obiad serwowany do stołu składający się z: zupy i drugiego dania z sałatkami, do obiadu napoje: 
kompot, woda mineralna, soki owocowe.  

 Podwieczorek: owoce, ciasto, lody.
 Kolacja: produkty podobne jak przy śniadaniu, mile widziane dania ciepłe, typu kiełbaski z wody lub 

rożna, pieczony drób, smażone ryby.
 W Bratysławie 2 posiłki dziennie + obiad w drodze powrotnej z Wiednia.

2)  Posiłki smaczne, urozmaicone, z przystawkami, owocami i napojami, przy dziennym wsadzie do kotła dla 
jednej osoby min. 30,00 zł brutto.

3) Stołówka powinna znajdować się na terenie ośrodka i zmieścić wszystkich uczestników obozu na jednej 
zmianie.

4) Stołówka i kuchnia powinna spełniać wymogi stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5) Wyżywienie rozpoczyna się obiadokolacją w pierwszym dniu pobytu i kończy śniadaniem w ostatnim 

dniu pobytu. Suchy prowiant na wyjazd. W Bratysławie 2 posiłki dziennie + obiad w drodze 
powrotnej.

6)  W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnika z obozu spowodowanego zdarzeniami losowymi, 
wykonawca dokona zwrotu na konto zamawiającego równowartości niewykorzystanego wsadu do kotła.

3. Program kulturalno-oświatowy w koszcie pobytu

W turnusie wycieczki z przewodnikiem i z biletami wstępu do zwiedzanych obiektów, uwzględniające opłaty za 
środki lokomocji, którymi poruszać się będą uczestnicy i wychowawcy w trakcie wycieczek, a także opłaty 
parkingowe:

1)   zwiedzanie Zakopanego (Krupówki, Stary kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, skocznie 
narciarskie pod Wielką Krokwią, Muzeum Tatrzańskie);

2)   wycieczka nad Morskie Oko;
3)   wycieczka do Doliny Kościeliskiej – wędrówka do schroniska na Hali Ornak;
4)   baseny termalne – 1 wejście;
5)   wjazd kolejką na Gubałówkę – zejście szlakiem;
6)   udział w imprezach kulturalnych w mieście;
7)   zajęcia sportowe i rekreacyjne, dyskoteki, bal przebierańców, wybory Miss i Mistera, konkursy i quizy;
8)   ognisko z pieczeniem kiełbasek;
9) ognisko z pieczeniem kiełbasek;

10) zwiedzanie Bratysławy; 
11) Wiedeń: Stare Miasto: Katedra Św. Stefana, zegar figuralny, Parlament, Ratusz, spacer jedną z 

najelegantszych ulic Wiednia – Kartnerstrasse, Graben, Opera, Volksgarten z pomnikiem Straussa i 
Kurzsalonem, zamek Belweder, Schonbrunn – spacer po ogrodach, III dzielnica z ciekawą 
architektonicznie zabudową Hundertwassera. Pobyt w Centrum Rozrywkowym PRATER

12) mile widziane inne atrakcje. 

       Wykonawca załączy do oferty ramowy program dla uczestników obozu.

4. Opieka medyczna 

1)  Wykonawca zabezpiecza całodobową opiekę lekarza i pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie. 
2)  W przypadku choroby uczestnika obozu wymagana jest w obiekcie izolatka: oddzielna dla chłopców i 

oddzielna dla dziewcząt.
3)   Wykonawca zabezpieczy apteczkę dla uczestników obozu. Apteczka powinna być wyposażona w 

niezbędne medykamenty, posiadające ważność spożycia do końca okresu trwania obozu. Wartość 
apteczki ok. 150 PLN. 
Wykonawca przekaże apteczkę wychowawcy na zbiórce przed wyjazdem uczestników na obóz.

5. Opieka kadry pedagogicznej

Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić kadrę pedagogiczną (4 wychowawców w turnusie, w tym 1 kierownik) 
(wykonawca przed wyjazdem na obóz podpisze umowy z kadrą pedagogiczną i wypłaci należne wynagrodzenie 
najpóźniej w ostatnim dniu kończącym obóz).
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6. Transport uczestników 

1) W obydwie strony autokarem klasy Lux na minimum 50 miejsc + 2 kierowców.
2) Autokar z pełnym wyposażeniem: klimatyzacja, barek, video, toaleta, uchylne i rozsuwane fotele, 

indywidualne oświetlenie, nawiew powinien posiadać: 2 gaśnice, umieszczone w dostępnym miejscu, 
apteczkę, trójkąt odblaskowy.

3) Sprawny technicznie, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie ważne i aktualne dokumenty wymagane do 
przewozów pasażerów oraz aktualne i ważne badania techniczne.

4) W dniu wyjazdu kierowcy muszą posiadać zaświadczenie kontroli (na trzeźwość kierowców, stan 
techniczny pojazdu oraz uprawnienia i czas pracy) przeprowadzonej przez Policję lub Inspekcję 
Transportu Drogowego.

5) W czasie podróży wskazane postoje na parkingach (z barem i toaletą).
6) W przypadku awarii autokaru lub innej nieprzewidzianej sytuacji (okoliczności uniemożliwiające 

przewóz osób) - Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz 
osób do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportu (przewóz 
zastępczy). 

7) Dokładną informację o godzinach podstawienia autokaru przewożącego dzieci na obóz w dniu 
rozpoczęcia i zakończenia turnusu, wykonawca zamieści w ofercie.

8) Wykonawca przekaże zamawiającemu w formie pisemnej w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem turnusu nr 
rejestracyjny i markę autokaru, dane kierowców oraz nr telefonu kontaktowy.

 7. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników obozu w zakresie NNW 

1) Wykonawca ubezpieczy uczestników i wychowawców obozu w zakresie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia od 1 uczestnika w wysokości minimum 15.000 zł. 

2) Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wyjazdu uczestników autokarem z Kielc do dnia powrotu 
uczestników do Kielc po zakończeniu obozu.

3)  Kopię polisy ubezpieczeniowej wykonawca przekaże zamawiającemu najpóźniej 3 dni po rozpoczęciu 
turnusu.  

8. Wykonawca przekaże zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu następującą dokumentację: 

1) kserokopię „Formularza zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży” z Kuratorium Oświaty, właściwego 
dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora poświadczonej za zgodność z oryginałem,

2) dokładne daty (na obozie) wycieczek, miejsc i godzin podstawienia autokarów, nr telefonu kontaktowego 
do kierowcy.

9. Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania listy uczestników obozu w uzgodniony sposób: e-mailem lub pocztą na 10 dni przed 
rozpoczęciem turnusu. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona 
zmiany wcześniej podanej liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym.
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Załącznik nr 1B do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2 

Zorganizowanie wczasów wypoczynkowych dla rodzica z dzieckiem - dla czynnych 
pracowników oświaty w Łebie - transport autokarowy.

Dla 100 osób w tym: 46 opiekunów i 54 dzieci w wieku od 5 do 12 lat w turnusie/turnusach 13-dniowym
(12 noclegów) w przedziale czasowym między 20 lipca a 25 sierpnia 2020 r.

Wykonawca określi w formularzu ofertowym datę rozpoczęcia i zakończenia turnusów.

W POKOJACHWyjazd Pobyt Powrót Liczba
osób 2-osobowych 3- osobowych

50 19 4

50 19 4

1. Zakwaterowanie uczestników:

1)  W ośrodku wczasowym lub hotelu, budynek murowany (nie dopuszcza się zakwaterowania w pawilonach 
parterowych). Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza 
maksymalnie do 350 metrów.   
Wykonawca określi w formularzu ofertowym: nazwę hotelu, ośrodka, standard oraz dokładny 
adres. 

1) Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami (wc, prysznic i umywalka). Wykaz pokoi z numerami, liczbą osób w 
pokoju i kondygnacją należy załączyć do oferty.

3) Pokoje wyposażone w nowoczesne, estetyczne i niezniszczone meble i sprzęt: jednoosobowe, wygodne 
tapczany, szafy ubraniowe z wieszakami i półeczkami, szafki nocne, lustra, telewizory, radia, lampki 
nocne, czajniki bezprzewodowe, stoliki, krzesła lub fotele.  
Pościel czysta, ściany, sufity, podłogi oraz okna czyste. Dodatkowo każdy pokój powinien być wyposażony 
w sprzęt plażowy (koc, parawan, leżak). 

                                                          
4)   Łazienki czyste o nowoczesnym standardzie ze sprawnym wyposażeniem. Ciepła woda dostępna przez całą 

dobę.
                                                              

5)  W obiekcie powinno  się znajdować  miejsce  do prasowania z deską i żelazkiem.

6) Otoczenie ośrodka: teren dobrze zagospodarowany z trawnikami, alejkami i ławeczkami oraz parkingiem 
dla samochodów osobowych.

7)  Baza rekreacyjno-kulturalna: sala telewizyjna, świetlica, sala do tańca ze sprzętem nagłaśniającym, 
kawiarnia, stoły bilardowe, basen kryty lub  odkryty z podgrzewaną wodą, krąg  ogniskowy oraz  boiska 
do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej.

       
   8)  Zakwaterowanie uczestników rozpoczyna się w pierwszym dniu oznaczonym na skierowaniu i kończy w 

ostatnim dniu pobytu.  

   9)  Wykonawca prześle zamawiającemu łącznie z podpisaną umową na wykonanie zadania druki skierowań z 
oznaczonymi numerami pokoi.
Uwaga: zamawiający wymaga, aby w budynku, w którym będą zakwaterowani uczestnicy wczasów, nie 
byli zakwaterowani uczestnicy kolonii lub obozu.

10)  Wykonawca dołączy do faktury po zakończeniu każdego turnusu wykaz uczestników zgodny z 
zameldowaniem. 
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11) Listy uczestników będą przesyłane do wykonawcy faksem, e-mailem lub pocztą na 10 dni przed 
rozpoczęciem każdego turnusu. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający 
dokona zmiany wcześniej podanej liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym.

2. Wyżywienie uczestników:

1) 3 posiłki dziennie:
a) śniadanie i kolacja w formie bufetu - w skład którego wchodzą: zakąski, wędliny i pieczywo, masło, 

wyroby garmażeryjne, mięsa pieczone, ryby pod różnymi postaciami, wybór serów, sałatki jarzynowe i 
owocowe, desery, owoce świeże, soki owocowe, woda, kawa, herbata. Wskazane są również dania 
serwowane na ciepło typu gulasze, kiełbaski z rożna lub z wody, pieczony drób, smażone ryby.

b) obiad serwowany do stołu składający się z: zupy i drugiego dania z sałatkami, do obiadu napoje: 
kompot, woda mineralna, soki owocowe.
Wymagany minimalny dzienny wsad do kotła brutto dla 1 osoby 30,- zł.

2) Stołówka powinna znajdować się na terenie ośrodka. Pomieszczenie stołówki powinno być estetyczne, 
pomalowane, wyposażone w stoliki - nakryte (obrusy, serwetki) i krzesła. Stołówka ma spełniać wymogi 
stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3) Turnus rozpoczyna się śniadaniem w pierwszym dniu oznaczonym na skierowaniu i kończy kolacją 
w ostatnim dniu pobytu.

4) W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnika wczasów spowodowanego zdarzeniami losowymi 
wykonawca dokona zwrotu na konto zamawiającego równowartości niewykorzystanego wsadu do kotła.

 
 3. Program k.o.:

1) 1 wieczorek taneczny dla dorosłych;
2) 1 zabawa dla dzieci przy muzyce z konsumpcją – ciastka, napoje;
3) zwiedzanie Łeby Kolejką Bajkową z przewodnikiem;
4) ognisko z pieczeniem kiełbasek;

Wykonawca zapewni animatora dla dzieci i dorosłych.

Wykonawca dołączy w formie załącznika do oferty ramowy program wczasów

4.  Opieka medyczna

Wykonawca zabezpieczy stałą opiekę medyczną pielęgniarki i lekarza na wezwanie.

5.  Opieka ratownika 

   Osoba ta odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo uczestników w czasie kąpieli w basenie.

6. Ubezpieczenie uczestników

1) Wykonawca ubezpieczy uczestników opiekunów i dzieci w zakresie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia od 1 uczestnika w wysokości minimum 15.000 zł.    

2) Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wyjazdu autokarem z Kielc do dnia powrotu uczestników do Kielc po 
zakończeniu wczasów.

3) Kopię polisy ubezpieczeniowej wykonawca przekaże zamawiającemu najpóźniej 3 dni po rozpoczęciu 
turnusu.             

7.  Transport autokarowy uczestników na trasie: Kielce–Łeba–Kielce.

1) Autokar klasy lux na ogólną liczbę 50 osób i dwóch kierowców. 

2) Autokar z pełnym wyposażeniem: klimatyzacja, barek, video, toaleta, uchylne i rozsuwane fotele, 
ustawione w odstępach gwarantujących komfort w podróży dla osób dorosłych, indywidualne 
oświetlenie, nawiew itp. oraz 2 gaśnice, umieszczone w miejscu dostępnym, apteczkę, trójkąt 
odblaskowy). 

3) Sprawny technicznie, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty i badania techniczne 
wymagane do przewozów pasażerów.
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4) W przypadku awarii autokaru lub innej nieprzewidzianej sytuacji (okoliczności uniemożliwiające przewóz 
osób) - wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do 
miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportu (przewóz zastępczy). 

5) Zgłoszenie przed wyjazdem autokaru i kierowcy do kontroli przeprowadzonej przez Policję lub Inspekcję 
Transportu Drogowego.

6) W czasie podróży wskazane postoje na parkingach (z barem i toaletą).

8. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu na piśmie:

1) Nr rejestracyjny i markę autokaru przewożącego uczestników na trasie: Kielce – Łeba – Kielce.
2) Imię i nazwisko kierowcy oraz wymagane uprawnienia, telefon kontaktowy. Osoba ta odpowiedzialna jest 

za prawidłowy przebieg planowanej trasy przejazdu uczestników na trasie: Kielce – Łeba – Kielce. 

9. Zamawiający przekaże wykonawcy e-mailem lub pocztą listę uczestników wczasów na 30 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.
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Załącznik nr 1C do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 

Zorganizowanie wczasów wypoczynkowych dla rodzica z dzieckiem - dla czynnych 
pracowników oświaty w Zakopanem – bez transportu

Dla 40 osób w tym: 18 opiekunów i 22 dzieci w wieku od 5 do 12 lat (14 pokoi 2-osobowych i 4 pokoje 3-
osobowe) w turnusie 11-dniowym (10 noclegów) w przedziale czasowym: między 29 czerwca a 31 lipca 2020 r.

Wykonawca określi w formularzu ofertowym datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu.

W POKOJACHWyjazd Pobyt Powrót Liczba
osób 2-osobowych 3- osobowych

40 14 4

1. Zakwaterowanie uczestników:

1)  W ośrodku wczasowym lub hotelu, budynek murowany (nie dopuszcza się zakwaterowania w pawilonach 
parterowych). Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od basenu maksymalnie do 350 
metrów.   
Wykonawca określi w formularzu ofertowym: nazwę hotelu, ośrodka, standard oraz dokładny 
adres. 

2) Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami (wc, prysznic i umywalka) i z balkonami. Wykaz pokoi z numerami, 
liczbą osób w pokoju i kondygnacją należy załączyć do oferty.

3) Pokoje wyposażone w nowoczesne, estetyczne i niezniszczone meble i sprzęt: jednoosobowe, wygodne 
tapczany, szafy ubraniowe z wieszakami i półeczkami, szafki nocne, lustra, telewizory, radia, lampki 
nocne, czajniki bezprzewodowe, stoliki, krzesła lub fotele.  
Pościel czysta, ściany, sufity, podłogi oraz okna czyste. 

                                                          
4)   Łazienki czyste o nowoczesnym standardzie ze sprawnym wyposażeniem. Ciepła woda dostępna przez całą 

dobę.
                                                              

5)  W obiekcie powinno  się znajdować  miejsce  do prasowania z deską i żelazkiem.

6) Otoczenie ośrodka: teren dobrze zagospodarowany z trawnikami, alejkami i ławeczkami oraz parkingiem 
dla samochodów osobowych w ilości odpowiadającej liczbie opiekunów.

7)  Baza rekreacyjno-kulturalna: sala telewizyjna, świetlica z biblioteczką i zabawkami, sala zabaw dla dzieci, 
piłkarzyki, ping-pong, krąg ogniskowy lub miejsce na grill oraz plac zabaw dla dzieci.

       
   8)  Zakwaterowanie uczestników rozpoczyna się w pierwszym dniu oznaczonym na skierowaniu i kończy w 

ostatnim dniu pobytu.  

   9)  Zamawiający wymaga, aby w budynku, w którym będą zakwaterowani uczestnicy wczasów, nie byli 
zakwaterowani uczestnicy kolonii lub obozu.

10)  Wykonawca dołączy do faktury po zakończeniu każdego turnusu wykaz uczestników zgodny z 
zameldowaniem. 

11) Listy uczestników będą przesyłane do wykonawcy e-mailem lub pocztą na 10 dni przed rozpoczęciem 
każdego turnusu. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany 
wcześniej podanej liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym.
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2. Wyżywienie uczestników:

1) 2 posiłki dziennie + deser:
a) śniadanie w formie bufetu - w skład którego wchodzą: zakąski, wędliny i pieczywo, masło, wyroby 

garmażeryjne, mięsa pieczone, ryby pod różnymi postaciami, wybór serów, sałatki jarzynowe i 
owocowe, owoce świeże, soki owocowe, woda, kawa, herbata. Wskazane są również dania serwowane 
na ciepło;

b) obiadokolacja serwowana do stołu składająca się z: zupy i drugiego dania z sałatkami, do obiadu napój; 
c) deser.

            Wymagany minimalny dzienny wsad do kotła brutto dla 1 osoby 30,- zł.
2) Stołówka powinna znajdować się na terenie ośrodka. Pomieszczenie stołówki powinno być estetyczne, 

pomalowane, wyposażone w stoliki - nakryte (obrusy, serwetki) i krzesła. Stołówka ma spełniać wymogi 
stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3) Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w pierwszym dniu oznaczonym na skierowaniu i kończy śniadaniem 
w ostatnim dniu pobytu.

4) W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnika wczasów spowodowanego zdarzeniami losowymi 
wykonawca pomniejszy fakturę dla zamawiającego o równowartości niewykorzystanego wsadu do kotła.

 
 3. Program k.o.:

- 1 wieczorek taneczny przy muzyce z konsumpcją – ciastka, napoje, 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
- zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, 
- wycieczka na Antałówkę wraz ze zwiedzaniem okolicy, 
- mile widziane inne atrakcje oraz zajęcia dla dzieci na terenie ośrodka.

Wykonawca dołączy w formie załącznika do oferty ramowy program wczasów

4.  Opieka medyczna

Wykonawca zabezpieczy stałą opiekę medyczną pielęgniarki i lekarza na wezwanie.

5. Ubezpieczenie uczestników

1) Wykonawca ubezpieczy uczestników opiekunów i dzieci w zakresie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia od 1 uczestnika w wysokości minimum 15.000 zł.    

2) Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wyjazdu autokarem z Kielc do dnia powrotu uczestników do Kielc po 
zakończeniu wczasów.

6. Zamawiający przekaże wykonawcy e-mailem lub pocztą listę uczestników wczasów na 30 dni przed 
rozpoczęciem turnusu. 
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Załącznik Nr 1D do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 4 

wczasy wypoczynkowe w Albanii – dla 40 czynnych pracowników w turnusie 
10-dniowym pomiędzy 27 czerwca a 31 lipca 2020 r. - transport autokarowy 

Wykonawca określi w ofercie dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu.

1. Program pobytu:
1 dzień 
 wyjazd z Kielc – Parking Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię
 przyjazd do hotelu trzygwiazdkowego w okolicach Belgradu w Serbii. Pokoje 2-osobowe z łazienką z 

pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, wc). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień 

 po śniadaniu wykwaterowanie z Hotelu w Serbii i wyjazd w kierunku Albanii,
 Przyjazd go hotelu czterogwiazdkowego na Riwierze Albańskiej, zakwaterowanie w pokojach 2 -

osobowych. Obiadokolacja i nocleg. 
Wyżywienie na miejscu w hotelu obejmujące 2 posiłki dziennie 
a) 7 śniadań w systemie bufetu wraz z napojami typu kawa, herbata, sok, woda,
b) 7 obiadokolacji w systemie bufetu z napojem. 
3 dzień  

 Śniadanie,  czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień  

 śniadanie 
 przejazd do  KRUJA – zwiedzanie Białego Zamku Skanderberga, zabytkowej starówki,
 przejazd do stolicy kraju TIRANY: ścisłe centrum miasta, Plac Skanderberga z meczetem Ethem Beja i wieżą 

zegarową, piramidę Hoxhy. Spacer głównym bulwarem miejskim, przez dawną dzielnicę prominentów z 
domem Enverea Hoxhy do uniwersytetu na placu Matki Teresy.

 powrót do Hotelu -  obiadokolacja, nocleg 
5 dzień  

 Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień  

 Śniadanie. 
 Wyjazd autokarem do BERAT  - miasta okien:  cytadela , XIII-wieczny kościoł św. Marii z Villaherna (w 

nim m.in. XVI-wieczne malarstwo freskowe Onufrego – najsłynniejszego, średniowiecznego malarza z 
Albanii ,oraz jego syna – Nicoli), następnie  meczet Leaden, Królewski Meczet, Meczet Kawalerów oraz 
Helveti Tekke (kaplica służąca niegdyś różnym sektom islamskim np. Derwiszom).

 Powrót do hotel- obiadokolacja, nocleg
7 dzień  

 Śniadanie,  czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień 

 Śniadanie. 
 Wyjazd autokarem do DURRES  - zwiedzanie Durres – największego portu Albanii: nowa promenada, 

rzymski amfiteatr, mury obronne z wenecką wieżą. Powrót do hotelu, nocleg.
 Powrót do hotelu – czas wolny, obiadokolacja, nocleg

9 dzień 
 Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski.  
 Przyjazd do hotelu trzygwiazdkowego w okolicach Belgradu w Serbii. Pokoje 2-osobowe z łazienką z 

pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, wc). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień 

 Śniadanie. Wyjazd w Kierunku Polski. Po trasie ciepły posiłek dwudaniowy z napojem.
Powrót do Kielc w godzinach wieczornych.
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1.1  W cenie należy uwzględnić 
- parkingi i opłaty drogowe,

       -  opłaty za słuchawki podczas zwiedzania,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

2. Zakwaterowanie: 
  1) 2 noclegi tranzytowe w hotelach trzygwiazdkowych na terenie Serbii,

Pokoje w hotelach 2 osobowe, nowocześnie urządzone, wyposażone w: wygodne tapczany lub łóżka oddzielne 
dla każdej osoby (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy na ubrania i osobiste rzeczy odpowiednie do ilości osób, 
stoliki i krzesła – sprzęt estetyczny, sprawny i niezniszczony. Pościel i bielizna pościelowa czysta, ściany 
podłogi czyste. Wszystkie pokoje z łazienkami (wc, umywalka, prysznic), ciepła woda dostępna przez całą 
dobę.

  2) 7 noclegów na Riwierze Albańskiej w hotelu czterogwiazdkowym
7 noclegów w Albanii: w hotelu czterogwiazdkowym. Odległość miejsca zakwaterowania uczestników 
(budynku) od linii brzegowej morza maksymalnie do 350 metrów. Hotel usytułowany w pobliżu piaszczystej 
plaży z terenem zazielenionym i zadrzewionym.  
Na terenie obiektu basen, restauracje, bar. Miejsce do uprawiania sportu np. siatkówki. Pokoje 2-osobowe 
z łazienką (wc, prysznic/wanna, umywalka, ciepła woda dostępna przez całą dobę, suszarka do włosów). 
Leżaki i parasole dla uczestników wczasów dostępne bezpłatnie. Pokoje nowocześnie urządzone, z TV 
i bezpłatną klimatyzacją (wyklucza się nawiew) dla wszystkich uczestników. Internet Wi-Fi. We wszystkich 
pokojach balkon lub taras. Wyposażenie pokoi: wygodne tapczany lub łóżka oddzielne dla każdej osoby 
(wyklucza się łóżka piętrowe), szafy na ubrania i osobiste rzeczy odpowiednie do liczby osób, stoliki i krzesła - 
sprzęt estetyczny, sprawny i niezniszczony. Pościel i bielizna pościelowa czysta, ściany podłogi czyste. 

Uwaga: zamawiający wymaga, aby na terenie hotelu w którym będą zakwaterowani uczestnicy wczasów, nie 
byli zakwaterowani uczestnicy kolonii lub obozu.

3. Wyżywienie uczestników:
1) na terenie Serbii (w miejscu zakwaterowania) 

a) 2 obiadokolacje 2-daniowe z napojem serwowane lub w formie bufetu
b) 2 śniadania wzmocnione o wędliny i sery w formie bufetu lub serwowane.

2) w trakcie pobytu na Riwierze Albańskiej wyżywienie na miejscu w hotelu obejmujące 2 posiłki 
dziennie:
a) 7 śniadań w systemie bufetu szwedzkiego wraz z napojami typu kawa, herbata, sok, woda,
b) 7 obiadokolacji w systemie bufetu z napojem,
c) posiłki urozmaicone, smaczne, porcje wystarczające
d) wyżywienie w hotelu rozpocznie się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu 

wyjazdu.
3) 1 ciepły, dwudaniowy posiłek z napojem w drodze powrotnej

4. Opieka medyczna: wykonawca zapewni uczestnikom wczasów, w razie konieczności, miejscową opiekę 
medyczną (usługi pielęgniarki i lekarza).

5. Opieka pilota, rezydenta w czasie trwania turnusu.
Rezydent odpowiedzialny ma być za prawidłowy przebieg wczasów oraz pomoc uczestników w sytuacjach 
losowych.
Pilot lub rezydent w imieniu organizatora danej imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad grupą uczestników, 
dba o właściwy przebieg programu wczasów. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby uczestnicy wczasów 
bezpiecznie i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o sprawne 
zakwaterowanie, właściwe wyżywienie oraz realizacje wszystkich punktów programu w czasie trwania 
turnusu. 
Pilot w trakcie podróży autokarem stara się przekazać jak najwięcej informacji o miastach, państwach, 
obiektach godnych zwiedzenia, ściśle współpracuje z kierowcami, ustala postoje, stara się, aby atmosfera w 
grupie była jak najlepsza.

6. Ubezpieczenie uczestników w zakresie:
a/ Kosztów leczenia (KL 15000 Euro),
b/ Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 16000 PLN),
c/ Bagażu (1000 PLN)
d/ Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wyjazdu autokarem z Kielc do dnia powrotu uczestników do Kielc po 
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zakończeniu wczasów.
e) Kopię polisy ubezpieczeniowej wykonawca przekaże zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia 

turnusu. 

7. Transport uczestników (opłaty lokalne, parkingi oraz wjazdy do miast w cenie)
1) W obydwie strony autokarem klasy Lux na minimum 50 miejsc + 2 kierowców.
2) Autokar klasy LUX z pełnym wyposażeniem: klimatyzacja, barek, video, toaleta, uchylne i rozsuwane fotele, 

ustawione w odstępach gwarantujących komfort w podróży dla osób dorosłych indywidualne oświetlenie, 
nawiew, powinien posiadać : 2 gaśnice, umieszczone w miejscu dostępnym, apteczkę, trójkąt odblaskowy.

3) Sprawny technicznie, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie ważne i aktualne dokumenty wymagane do 
przewozów pasażerów na trasach międzynarodowych oraz aktualne i ważne badania techniczne.

4) W dniu wyjazdu kierowcy muszą posiadać zaświadczenie kontroli (na trzeźwość kierowców, stan 
techniczny pojazdu oraz uprawnienia i czas pracy) przeprowadzonej przez Policję lub Inspekcję Transportu 
Drogowego.

5) W czasie podróży wskazane krótkie postoje na parkingach.
6) W przypadku awarii autokaru lub innej nieprzewidzianej sytuacji (okoliczności uniemożliwiające przewóz 

osób) Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca 
przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportu (przewóz zastępczy). 
Dopuszcza się zlecenie transportu podwykonawcy z zastrzeżeniem, iż nie może on podzlecić tej usługi 
kolejnemu podwykonawcy.. 
Wykonawca załączy do oferty dokładną trasę przejazdu w obydwie strony oraz miejscowości, w których 
przekraczane będą granice państw oraz określi godzinę zbiórki przed wyjazdem i po powrocie z wczasów.

8. Wykonawca na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu w formie pisemnej:
a) imię i nazwisko oraz wymagane uprawnienia do pracy w charakterze pilota oraz numer telefonu 

kontaktowy do pilota.
b) imię i nazwisko oraz wymagane uprawnienia do pracy w charakterze rezydenta oraz numer telefonu 

kontaktowy.
c) nr rejestracyjny i marka autokaru, dane kierowców.

9. Zamawiający przekaże wykonawcy e-mailem lub pocztą listę uczestników wczasów na 10 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.
W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 
liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym 
zdarzeniu losowym.
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Załącznik Nr 1E do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5

Wczasy wypoczynkowe dla 40 czynnych pracowników na Węgrzech - Hajduszoboszlo
pomiędzy 27 czerwca a 31 lipca 2020 r. w turnusie 10-dniowym - transport autokarowy

1. Program pobytu:

1 dzień 
 Wyjazd w godzinach rannych z parkingu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.           
 W godzinach popołudniowych przyjazd do Hajduszoboszlo – zakwaterowanie w czterogwiazdkowym 

hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
2-9 dzień 

 Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo - plażowanie i kąpiele w basenach (4 całodzienne bilety na 
kąpieliska termalne), 

 W trakcie pobytu wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Budapesztu: zwiedzanie miasta (m.in. 
Parlament, Wzgórze Zamkowe, Pałac Królewski, Góra Gellerta – bez biletów wstępu), rejs statkiem po 
Dunaju – w cenie skierowania.

 możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 
10  dzień 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do Kielc w późnych godzinach 
popołudniowych. 

1.1 W cenie należy uwzględnić parkingi i opłaty drogowe.

2. Zakwaterowanie: 

1) W hotelu czterogwiazdkowym o nowoczesnym standardzie, w centrum miasta.  Odległość miejsca 
zakwaterowania uczestników (budynku) – od basenu z wodą termalną maksymalnie do 350 metrów. 

2) W hotelu powinna znajdować się: restauracja, bar.  Wymagane pokoje: 2 osobowe; nowocześnie urządzone, 
czyste, z bezpłatną klimatyzacją, z oddzielnymi łóżkami (tapczany) dla każdej osoby, z balkonami, z TV, 
radiem oraz z łazienką z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, wc). Ciepła woda dostępna przez 
całą dobę.

3) Wyposażenie pokoi w : wygodne jednoosobowe tapczany, szafy na ubrania i osobiste rzeczy odpowiednie do 
liczby osób, stoliki i krzesła – sprzęt sprawny o estetycznym wyglądzie, pościel i bielizna pościelowa czysta, 
ściany podłogi czyste.

3. Wyżywienie uczestników:

1) W trakcie pobytu na wczasach w Hajduszoboszlo, wyżywienie na miejscu w hotelu – kuchnia węgierska 
obejmujące 2 posiłki dziennie:
a) 9 śniadań w systemie bufetu szwedzkiego,
b) 9 obiadokolacji serwowane do stolika lub w formie bufetu.

2) Stołówka na terenie obiektu. 
3) Posiłki urozmaicone, dania regionalne, smaczne, porcje wystarczające z napojami .
4) Wyżywienie w hotelu w Hajduszoboszlo rozpocznie się obiadokolacją w dniu przyjazdu do hotelu i kończy 

śniadaniem w dniu wyjazdu z hotelu.

4. Opieka medyczna:

Zapewnienie uczestnikom wczasów - w razie konieczności - miejscowej opieki medycznej (usługi pielęgniarki 
i lekarza).
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5. Opieka pilota, rezydenta w czasie trwania turnusu.

Pilot lub rezydent odpowiedzialny ma być za prawidłowy przebieg wczasów oraz pomoc uczestników w 
sytuacjach losowych.
Pilot lub rezydent w imieniu organizatora danej imprezy turystycznej sprawuje opiekę nad grupą uczestników, 
dba o właściwy przebieg programu wczasów. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby uczestnicy wczasów 
bezpiecznie i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o sprawne 
zakwaterowanie, właściwe wyżywienie oraz realizacje wszystkich punktów programu w czasie trwania turnusu. 
Pilot w trakcie podróży autokarem stara się przekazać jak najwięcej informacji o miastach, państwach, obiektach 
godnych zwiedzenia, ściśle współpracuje z kierowcami, ustala postoje, stara się, aby atmosfera w grupie była jak 
najlepsza.

6. Ubezpieczenie uczestników w zakresie:

1) Kosztów leczenia (KL 15000 Euro),
2) Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 16000 PLN),
3) Bagażu (1000 PLN)
4) Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wyjazdu autokarem z Kielc do dnia powrotu uczestników do Kielc po 

zakończeniu wczasów.
5) Kopię polisy ubezpieczeniowej wykonawca przekaże zamawiającemu 3 dni od daty rozpoczęcia turnusu. 

7. Transport uczestników (opłaty lokalne, parkingi oraz wjazdy do miast w cenie)

1) W obydwie strony autokarem klasy Lux na minimum 50 miejsc + 2 kierowców.
2) Autokar klasy LUX z pełnym wyposażeniem: klimatyzacja, barek, video, toaleta, uchylne i rozsuwane fotele, 

ustawione w odstępach gwarantujących komfort podróży osób dorosłych, indywidualne oświetlenie, 
nawiew, 2 gaśnice umieszczone w dostępnym miejscu, apteczka, trójkąt odblaskowy.

3) Autokar sprawny technicznie, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie ważne i aktualne dokumenty 
wymagane do przewozów pasażerów na trasach międzynarodowych oraz aktualne i ważne badania 
techniczne.

4) W dniu wyjazdu kierowcy muszą posiadać zaświadczenie kontroli (na trzeźwość kierowców, stan 
techniczny pojazdu oraz uprawnienia i czas pracy) przeprowadzonej przez Policję lub Inspekcję Transportu 
Drogowego.

5) W czasie podróży wskazane są krótkie postoje na parkingach.
6) W przypadku awarii autokaru lub innej nieprzewidzianej sytuacji (okoliczności uniemożliwiające przewóz 

osób) wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca 
przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportu (przewóz zastępczy). 
Dopuszcza się zlecenie transportu podwykonawcy z zastrzeżeniem, iż nie może on podzlecić tej usługi 
kolejnemu podwykonawcy. 
Wykonawca załączy do oferty dokładną trasę przejazdu w obydwie strony oraz miejscowości, w których 
przekraczane będą granice państw oraz określi godzinę zbiórki przed wyjazdem i po powrocie z wczasów.

8. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu w formie pisemnej:

1) imię i nazwisko oraz wymagane uprawnienia do pracy w charakterze pilota oraz numer telefonu 
kontaktowy do pilota.

2) imię i nazwisko oraz wymagane uprawnienia do pracy w charakterze rezydenta oraz numer telefonu 
kontaktowy.

3) nr rejestracyjny i markę autokaru, dane kierowców.

9. Zamawiający przekaże wykonawcy w uzgodniony sposób - e-mailem lub pocztą listę uczestników

W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej liczby 
uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu 
losowym.
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Załącznik nr 1F do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 6  

wczasy wypoczynkowe dla 40 czynnych pracowników 
CHORWACJA / BOŚNIA I HERCEGOWINA

PLITVICKIE JEZIORA –  NEUM– STON – DUBROWNIK – MEDJUGORIE – MOSTAR – SPLIT – TROGIR
w turnusie 10-dniowym pomiędzy 27 czerwca a 31 lipca 2020 r., z transportem autokarowym

Wykonawca określi w ofercie dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu.

1. Program pobytu:
1 dzień  

 wyjazd z Kielc w godzinach rannych,
 przejazd do Chorwacji  
 Obiadokolacja i nocleg tranzytowy w okolicach Karlovac, w hotelu 3 gwiazdkowym - pokoje 2 osobowe z 

łazienką z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, wc).
2 dzień 

 po śniadaniu wykwaterowanie z Hotelu w okolicach Karlovac 
 wyjazd w kierunku Plitvic – Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem (w cenie bilety wstępu) Parku 

Narodowego Plitvickie Jeziora (Lista UNESCO kompleks 16 jezior położonych tarasowo, połączonych 92 
wodospadami i kaskadami na długości 7 km). Rejs po jeziorze Kozjak.

 Przejazd i zakwaterowanie w hotelu o standardzie czterogwiazdkowym w Neum (Bośnia i Hercegowina).
Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza maksymalnie do 350 
metrów. 
Wszystkie pokoje 2-osobowe, każdy z łazienką z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, wc).  
Pobyt w Neum rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień  
 śniadanie, zwiedzanie miasteczka i okolicy, czas wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
 Śniadanie 
 Wyjazd w kierunku Dubrownika – miasto na liście UNESCO. Po trasie zwiedzanie miasteczka Ston tj.: 

najdłuższy ciąg fortyfikacyjny w Europie zwany Chińskim murem, czas wolny.
 Przyjazd do Dubrownika – zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem (w cenie bilety wstępu) m.in. 

stare miasto, Brama Pile, Studnia Św. Onufrego z XV w., Klasztor Franciszkanów, Katedra Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, Kościół Św. Błażeja. Mury miejskie z zewnątrz (bez biletów wstępu). Czas 
wolny.

 Powrót do hotelu w Neum, obiadokolacja. Nocleg
5 – 6 dzień 

 śniadanie, zwiedzanie miasteczka i okolicy, czas wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień

 Po śniadaniu wyjazd do Medjugorie – miejsca znanego z objawień Matki Boskiej Królowej Pokoju. Spacer 
po Medjugorie (Kościół Św. Jakuba, Figura Królowej Pokoju, figura Jezusa Ukrzyżowanego). Wejście na 
Wzgórze Objawień.

 Przejazd do Mostaru i zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem Starówki oraz Starego Mostu nad brzegiem 
turkusowej Neretwy. Czas Wolny

 Powrót do hotelu w Neum, obiadokolacja. Nocleg
8 dzień

 śniadanie, zwiedzanie miasteczka i okolicy, czas wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień

 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu w Neum. 
 Przejazd do Splitu. Zwiedzanie miasta: spacer z lokalnym przewodnikiem po Starym Mieście (w cenie 

bilety wstępu) gotycki ratusz i miejski pałac, rzymski Pałac Diokleciana z III w., Katedra Św. Dujama, 
Brama Żelazna i port. Czas Wolny.

 Przejazd do Trogiru i zwiedzanie Starego Miasta z lokalnym przewodnikiem (w cenie bilety wstępu) 
Ratusz, Katedra Św. Wawrzyńca z XII w. Kaplica Błogosławionego Iwana Ursiri . Czas Wolny.
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 Przejazd do hotelu 3 gwiazdkowego w okolicach Karlovac. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg - 
pokoje 2 osobowe z łazienką z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, wc).

10 dzień  
 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu w okolicach Karlovac i wyjazd w kierunku Polski. Po trasie ciepły 

posiłek dwudaniowy z napojem.
Przyjazd do Kielc w godzinach nocnych.

1.1 Usługa lokalnych przewodników: Plitvickie Jeziora, Dubrownik, Mostar, Split, Trogir. 
1.2 W cenie parkingi i opłaty drogowe oraz słuchawki podczas zwiedzania

2. Zakwaterowanie uczestników wczasów

1) 2 noclegi tranzytowe w hotelach 3 gwiazdkowych na terenie Chorwacji w okolicach Karlovac,
Pokoje w hotelach 2 osobowe, nowocześnie urządzone, wyposażone w: wygodne tapczaniki lub łóżka 
oddzielne dla każdej osoby, (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy na ubrania i osobiste rzeczy odpowiednie 
do ilości osób, stoliki i krzesła – sprzęt estetyczny, sprawny i niezniszczony. Pościel i bielizna pościelowa 
czysta, ściany podłogi czyste. Wszystkie pokoje z łazienkami (wc, umywalka, prysznic), ciepła woda 
dostępna przez całą dobę.

2) 7 noclegów w Neum (Bośnia i Hercegowina) w hotelu czterogwiazdkowym.
            Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza maksymalnie do 350                      
            metrów.  Na terenie obiektu basen. 

Pokoje 2 osobowe z łazienkami (wc, prysznic/wanna, umywalka, ciepła woda dostępna przez całą dobę, 
ręczniki, suszarka do włosów). Pokoje nowocześnie urządzone, z TV i bezpłatną klimatyzacją (wyklucza się 
nawiew) dla wszystkich uczestników. We wszystkich pokojach sejf, balkon. 

            Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Wyposażenie pokoi: wygodne tapczaniki lub łóżka oddzielne dla każdej osoby (wyklucza się łóżka 
piętrowe), szafy na ubrania i osobiste rzeczy odpowiednie do liczby osób, stoliki i krzesła - sprzęt 
estetyczny, sprawny i niezniszczony. Pościel i bielizna pościelowa czysta, ściany podłogi czyste. 
Uwaga: zamawiający wymaga, aby w budynku, w którym będą zakwaterowani uczestnicy wczasów, 
nie byli zakwaterowani uczestnicy kolonii lub obozu.

3. Wyżywienie uczestników

1) w okolicach Karlovac na terenie Chorwacji 2 śniadania z napojami w formie bufetu oraz 2 obiadokolacje 2-
daniowe (na ciepło) z napojem

2) w Hotelu w Neum (Bośnia i Hercegowina) na terenie obiektu:
 7 śniadań w formie bufetu z napojami typu: kawa, herbata, woda,
 7 obiadokolacji 2-daniowych (na ciepło) w formie bufetu z jednym napojem do wyboru: woda, 

herbata, kawa
3) w drodze powrotnej 1 ciepły, dwudaniowy posiłek z napojem.

4. Opieka medyczna
Wykonawca zapewni w razie konieczności uczestnikom wczasów miejscowej opieki medycznej (usługi 
pielęgniarki i lekarza).

5. Opieka pilota – przewodnika
Rezydent odpowiedzialny ma być za prawidłowy przebieg wczasów oraz pomoc uczestników w sytuacjach 
losowych.
Pilot lub rezydent w imieniu organizatora danej imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad grupą uczestników, 
dba o właściwy przebieg programu wczasów. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby uczestnicy wczasów 
bezpiecznie i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o sprawne 
zakwaterowanie, właściwe wyżywienie oraz realizacje wszystkich punktów programu w czasie trwania turnusu. 
Pilot w trakcie podróży autokarem stara się przekazać jak najwięcej informacji o miastach, państwach, obiektach 
godnych zwiedzenia, ściśle współpracuje z kierowcami, ustala postoje, stara się, aby atmosfera w grupie była jak 
najlepsza.

6. Ubezpieczenie uczestników w zakresie:
1) kosztów leczenia (KL 15000 Euro),
2) następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW16000 PLN),
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3) bagażu (1000 PLN )

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wyjazdu autokarem z Kielc do dnia powrotu uczestników do Kielc po 
zakończeniu wczasów.
Kopię polisy ubezpieczeniowej wykonawca przekaże zamawiającemu 3 dni od daty rozpoczęcia turnusu.

7. Transport uczestników (opłaty lokalne, parkingi oraz wjazdy do miast w cenie)

1) W obydwie strony autokarem klasy Lux na minimum 50 miejsc + 2 kierowców.
2) Autokar klasy LUX z pełnym wyposażeniem: klimatyzacja, barek, video, toaleta, uchylne i rozsuwane fotele, 

ustawione w odstępach gwarantujących komfort w podróży dla osób dorosłych indywidualne oświetlenie, 
nawiew, powinien posiadać : 2 gaśnice, umieszczone w miejscu dostępnym, apteczkę, trójkąt odblaskowy.

3) Sprawny technicznie, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie ważne i aktualne dokumenty wymagane do 
przewozów pasażerów na trasach międzynarodowych oraz aktualne i ważne badania techniczne.

4) W dniu wyjazdu kierowcy muszą posiadać zaświadczenie kontroli (na trzeźwość kierowców, stan techniczny 
pojazdu oraz uprawnienia i czas pracy) przeprowadzonej przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego.

5) W czasie podróży wskazane krótkie postoje na parkingach.
6) W przypadku awarii autokaru lub innej nieprzewidzianej sytuacji (okoliczności uniemożliwiające przewóz 

osób) Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca 
przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportu (przewóz zastępczy). 
Dopuszcza się zlecenie transportu uczestników podwykonawcy z zastrzeżeniem, iż nie może on podzielić tej 
usługi kolejnemu podwykonawcy. 
Wykonawca załączy do oferty dokładną trasę przejazdu w obydwie strony oraz miejscowości, w których 
przekraczane będą granice państw oraz określi godzinę zbiórki przed wyjazdem i po powrocie z wczasów.

8. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu w formie pisemnej:

1) Imię i nazwisko oraz wymagane uprawnienia pilota oraz numer telefonu kontaktowy
2) Nr rejestracyjny i marka autokaru, dane kierowców.

9. Zamawiający przekaże wykonawcy e-mailem lub pocztą:

Listę uczestników wczasów na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.
W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 
liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym 
zdarzeniu losowym.
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Załącznik Nr 2A do SIWZ

…………………………………………….
 pieczęć nagłówkowa wykonawcy

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przetargu nieograniczonego na: 

„zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych 
pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 r.”

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zorganizowanie obozu wypoczynkowego dla młodzieży 
w Zakopanem z wycieczkami do Bratysławy i Wiednia. z transportem autokarowym 

zadanie nr 1

1. ZA CENĘ BRUTTO OGÓŁEM  ........................................................ ZŁ

SŁOWNIE: ...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ZŁ

     
Na zaoferowaną cenę zadania, zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1A do 
SIWZ składa się zorganizowanie obozu wypoczynkowego dla łącznej liczby 45+4 uczestników (młodzieży 
i wychowawców).

        

2. Obóz wypoczynkowy w ośrodku, hotelu  ..............................................................................................................................

    …………………………………………………………………………………………...........................................………………………………………
nazwa i adres ośrodka, nr telefonu. 

3. W turnusie 10-dniowym, 9 noclegów (8 w Zakopanem, 1 w Bratysławie)

Wyjazd z Kielc Pobyt w Zakopanem/ 
Wiedniu/Bratysławie Powrót do Kielc

Kielce Urząd Wojewódzki

dnia ..…… 2020 r.
godzina ……………

od ……… 2020 r.
 
do ……… 2020 r.

Kielce Urząd Wojewódzki

dnia ..…… 2020 r.
godzina ……………

4. Koszt pobytu jednego uczestnika obozu za turnus wynosił będzie:
      KWOTĘ BRUTTO  ................................................................... ZŁ

      SŁOWNIE: ............................................................................ ZŁ brutto
     wsad dzienny do kotła na 1 uczestnika   .......................... ZŁ

5. Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od basenu wynosi ………..………. metrów.

6. Dane dotyczące wykonawcy:

Imię nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ..../ ....................................
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Numer faksu: ..../ ..................................

Numer REGON: ..........................................

Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy e-mail: ..........................................

UWAGA: proszę podać czytelny adres e-mail, na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego 
wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z 
przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy 
upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty 
otwarcia ofert;

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego;

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni (upoważniony/a) do reprezentowania wykonawcy;
- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;**

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane, cała 
oferta została złożona na …………… zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 
…………… do nr ……………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Miejscowość i data ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
   Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 

                     do reprezentowania wykonawcy

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1) treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
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Załącznik Nr 2B od SIWZ

...................................................                                                              

   (pieczęć nagłówkowa wykonawcy)    

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

 
„zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych 

pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 r.”

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia - wczasów wypoczynkowych dla rodzica, opiekuna 
prawnego z dziećmi w Łebie w 2020 r. z transportem autokarowym.

zadanie nr 2
     

1. ZA CENĘ BRUTTO OGÓŁEM    ............................................................................ ZŁ

SŁOWNIE: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................... ZŁ. 

Na zaoferowaną cenę zadania zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik 
Nr 1B do SIWZ składa się zorganizowanie wczasów klimatycznych dla łącznej liczby 100 uczestników 
(opiekunów i dzieci).  

2. W ośrodku, hotelu: .............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................            
(standard, nazwa i adres ośrodka, hotelu, nr telefonu)

3. W dwóch turnusach 13-dniowych: (wypełnić tabelę) 

W POKOJACHWyjazd Pobyt Powrót Liczba
osób 2-osobowych 3- osobowych

50 19 4

50 19 4

4.  Koszt pobytu jednego opiekuna za turnus wynosił będzie:

brutto .......................................................................zł   

słownie: ................................................................................................................................. zł

wsad dzienny do kotła brutto  ................................. zł

Ogółem koszt pobytu 46 opiekunów  =  .................................................................. zł

Koszt pobytu jednego dziecka za turnus wynosił będzie:

brutto ....................................................................... zł 

słownie: .................................................................................................................................  zł

     wsad dzienny do kotła brutto  ....................................................................................... zł

 Ogółem koszt pobytu 54 dzieci  =  ............................................................................... zł
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5. Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza wynosi 
………..………. metrów.

6. Harmonogram przewozów uczestników wczasów wypoczynkowych dla rodzica z dzieckiem:

  
Łeba

 (pobyt w ośrodku)  

...............................

Podstawienie autokaru w Kielcach dnia  ………………… 2020 r. – godz. …………… parking 
przed Urzędem Wojewódzkim 
Odjazd do Łeby godz. …………………
Wyjazd uczestników z Łeby po zakończeniu turnusu – dnia ……………… 2020 r. godz. 
…………
Przyjazd do Kielc dnia ……………… 2020 r. w godzinach rannych (…………………) 

Łeba

 (pobyt w ośrodku)  

...............................

Podstawienie autokaru w Kielcach dnia  ………………… 2020 r. – godz. …………… parking 
przed Urzędem Wojewódzkim 
Odjazd do Łeby godz. …………………
Wyjazd uczestników z Łeby po zakończeniu turnusu – dnia ……………… 2020 r. godz. 
…………
Przyjazd do Kielc dnia ……………… 2020 r. w godzinach rannych (…………………)

7. Dane dotyczące wykonawcy:

Imię nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

.................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ..../ ....................................

Numer faksu: ..../ ...................................

Numer REGON: ..........................................

Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy e-mail: ..........................................

UWAGA; proszę podać czytelny adres e-mail, na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego 
wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z 
przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy 
upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty 
otwarcia ofert;

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego;

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni (upoważniony/a) do reprezentowania wykonawcy;
- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**;

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała 
oferta została złożona na …………… zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 
………… do nr ……………
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Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

Miejscowość i data ………………………………………………………

.....................................................................
  

                        Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 
                          do reprezentowania wykonawcy

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1) treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1.
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Załącznik Nr 2C od SIWZ

...................................................                                                              
   (pieczęć nagłówkowa wykonawcy)    

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

 
„zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych 

pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 r.”

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zorganizowanie wczasów wypoczynkowych dla rodzica, 
opiekuna prawnego z dziećmi w Zakopanem w 2020 r. (między 29 czerwca a 31 lipca 2020 r.) 

zadanie nr 3
     

1. NA KWOTĘ BRUTTO OGÓŁEM    ....................................................................... ZŁ

SŁOWNIE: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................... ZŁ. 

Na zaoferowaną cenę zadania zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1C do 
SIWZ składa się zorganizowanie wczasów klimatycznych dla łącznej liczby 40 uczestników (opiekunów i dzieci).  

2. W ośrodku, hotelu: .............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................            
(standard, nazwa i adres ośrodka, hotelu, nr telefonu)

3. W turnusie 11-dniowm (10 noclegów) 

W POKOJACHZakwaterowanie 
w pokojach

Wykwaterowanie 
z pokoi

Liczba
osób 2-osobowych 3- osobowych

Dnia ........................

od godz. ................

Dnia ........................

do godz. ................

40 14 4

4.  Koszt pobytu jednego opiekuna za turnus wynosił będzie:

brutto ................................................................................................................................................zł   

słownie: ........................................................................................................................................... zł

wsad dzienny do kotła brutto  .............................................................................................. zł

Ogółem koszt pobytu 18 opiekunów  =  ............................................................................ zł

Koszt pobytu jednego dziecka za turnus wynosił będzie:

brutto ............................................................................................................................................... zł 

słownie: ..........................................................................................................................................  zł

     wsad dzienny do kotła brutto  ............................................................................................... zł

 Ogółem koszt pobytu 22 dzieci  =  ........................................................................................ zł

5. Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od basenu wynosi ………..………. metrów.
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6. Dane dotyczące wykonawcy:

Imię nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: ..............................................................................................

Numer telefonu: ..../ ...................................

Numer faksu: ..../ ...................................

Numer REGON: ..........................................

Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy e-mail: ..........................................

UWAGA; proszę podać czytelny adres e-mail, na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego 
wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z 
przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy 
upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty 
otwarcia ofert;

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego;

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni (upoważniony/a) do reprezentowania wykonawcy;
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**;

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała 
oferta została złożona na …………… zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 
………… do nr ……………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

Miejscowość i data ………………………………………………………

.....................................................................
                          Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 
                          do reprezentowania wykonawcy

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1) treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
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Załącznik Nr 2D od SIWZ

…………………………………………
 pieczęć nagłówkowa wykonawcy

  

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

„zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych 
pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 r.”

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zorganizowanie wczasów wypoczynkowych dla 40 
czynnych pracowników oświaty w Albanii między 27 czerwca a 31 lipca 2020 r. - transport autokarowy 

zadanie nr 4

1. ZA CENĘ BRUTTO OGÓŁEM         ................................................................................................... ZŁ

SŁOWNIE: .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ZŁ.

Na zaoferowaną cenę zadania składa się zorganizowanie wczasów wypoczynkowych zgodnie z charakterystyką 
przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1D do SIWZ.   

2. W hotelu, ośrodku  .............................................................................................................................................................            
(standard, nazwa i adres hotelu, nr telefonu)

3. W turnusie 10-dniowym:

Turnus Wyjazd z Kielc - parking 
Urzędu Wojewódzkiego Pobyt w Albanii Powrót do Kielc - Liczba 

osób

1
dnia .......................

godz. .....................
od ....................          do ....................

dnia .........................

godz. .......................
40

4. Koszt pobytu uczestnika za turnus wynosił będzie:
Kwota brutto: ........................................................zł 

słownie:  ……………………………………................................................……………………….................................. zł     

5. Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza wynosi 
………..……….. metrów.

6. Dane dotyczące wykonawcy:

Imię nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………

Numer telefonu: ..../ ....................................

Numer faksu: ..../ ....................................

Numer REGON: ..........................................

Numer NIP: ..........................................
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Adres kontaktowy e-mail: ..........................................

UWAGA; proszę podać czytelny adres e-mail, na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego 
wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z 
przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy 
upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia 
ofert;

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, 
w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego;

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni (upoważniony/a) do reprezentowania wykonawcy;
- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**;

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała 
oferta została złożona na …………… zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 
…………… do nr ……………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

...........................................................................................

...........................................................................................

 ...........................................................................................

...........................................................................................

 ...........................................................................................

    Miejscowość i data ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
   Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 

                     do reprezentowania wykonawcy

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1) treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
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Załącznik Nr 2E od SIWZ

...................................................                                                                
 (pieczęć nagłówkowa wykonawcy)    

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych
pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 r.

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia - wczasów wypoczynkowych dla czynnych pracowników 
oświaty na Węgrzech w turnusie 10-dniowym między 27 czerwca a 31 lipca 2020 r. transport autokarowy

zadanie nr 5
      

1.NA KWOTĘ BRUTTO OGÓŁEM         ………………………………………………………………………ZŁ

SŁOWNIE: 
……………………………………………………………………………………………………………...............…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... ZŁ.
Na zaoferowaną cenę zadania, zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1E do 
SIWZ składa się zorganizowanie wczasów wypoczynkowych dla łącznej liczby 40 uczestników (pracowników 
czynnych).  

2. Zakwaterowanie:

     W hotelu czterogwiazdkowym: 
.....................................................................................................................................................................................................................................          

      (standard, nazwa i adres ośrodka, hotelu nr telefonu)

3. W turnusie 10- dniowym (9 noclegów) 

Wyjazd z Kielc Parking 
Urzędu Wojewódzkiego Pobyt  w Hajduszoboszlo Powrót do Kielc Liczba 

osób

dnia.......................

godz. …………….…..

od....................          do .................... dnia..........................

godz...………………….

40

4. Koszt pobytu uczestnika za turnus wynosił będzie:

Kwota brutto: ........................................................ zł 

słownie:  ......................................................................................................................................................................... zł

5. Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od basenu z wodą termalną wynosi 
……..………………. metrów.

6. Dane dotyczące wykonawcy:

Imię nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………
Numer telefonu: ..../ ...................................
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Numer faksu: ..../ ...................................

Numer REGON: ..........................................

Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy e-mail: ..........................................

UWAGA; proszę podać czytelny adres e-mail, na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego 
wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z 
przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy 
upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty 
otwarcia ofert;

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego;

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni (upoważniony/a) do reprezentowania wykonawcy;
- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**;

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała 
oferta została złożona na …………… zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 
………… do nr ……………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

...........................................................................................

...........................................................................................

 ...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Miejscowość i data ………………………………………………………

.....................................................................
     Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej

         do reprezentowania wykonawcy

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1) treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
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Załącznik Nr 2F od SIWZ

.........................................................                                                               
(pieczęć nagłówkowa wykonawcy)  
  

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych 
pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 r.

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: zorganizowanie wczasów wypoczynkowych dla 40 
czynnych pracowników oświaty w Chorwacji, Bośni-Hercegowinie – transport autokarowy.

Na zadanie nr 6
     

1. ZA CENĘ BRUTTO OGÓŁEM        .................................................... ZŁ

SŁOWNIE: ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ ZŁ.

     

Na zaoferowaną cenę zadania, zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1F do 
SIWZ, składa się zorganizowanie wczasów wypoczynkowych dla łącznej liczby 40 uczestników (pracowników 
czynnych).

2. W ośrodku, hotelu: 
1) 2 noclegi tranzytowe na terenie Chorwacji .......................................................................................................................................            

(standard, nazwa i adres hotelu, nr telefonu)

2) 7 noclegów w Neum (Bośnia i Hercegowina) ....................................................................................................................................            
(standard, nazwa i adres hotelu, nr telefonu)

3. W turnusie 10 dniowym (9 noclegów): 

WYJAZD Z KIELC 
Parking Urzędu Wojewódzkiego POBYT POWRÓT DO KIELC LICZBA

OSÓB

dnia............................

godz.  ……………………

od.................... do ................... dnia............................

godz. .……………………

40

4. Koszt pobytu uczestnika za turnus wynosił będzie:
    Kwota brutto: ........................................................ zł 

    słownie:  ........................................................................................................................................................................... zł

           
5. POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY OFERT:

ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW (BUDYNKU) OD LINII BRZEGOWEJ MORZA 
wynosi  ………..…………. metrów.

   
6. Dane dotyczące wykonawcy:

Imię nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: ..............................................................................................
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Numer telefonu: ..../ ...................................

Numer faksu: ..../ ...................................

Numer REGON: ..........................................

Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy e-mail: ..........................................

UWAGA; proszę podać czytelny adres e-mail, na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego 
wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z 
przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy 
upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty 
otwarcia ofert;

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego;

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni (upoważniony/a) do reprezentowania wykonawcy;
- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**;

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała 
oferta została złożona na …………… zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 
…………… do nr ……………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

...........................................................................................

...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

Miejscowość i data ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
 Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 

                       do reprezentowania wykonawcy

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1) treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
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Załącznik nr 3 do SIWZ

        Miejscowość i data ………………………………………………………

……………………………………
pieczęć nagłówkowa wykonawcy

Wykaz zrealizowanych usług w ostatnich trzech latach

* wykazać dwie usługi polegające na organizacji wypoczynku zgodnie z zapisem pkt 9.4.2 SIWZ

Uwaga!
Do każdej pozycji powyższego wykazu dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane 
należycie (np. referencje):

1. ...................................................................................

2. ...................................................................................

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

                          ........................................................................     
           Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 

                                 do reprezentowania wykonawcy

Termin realizacji
(turnusu)Lp.

*Rodzaj, nazwa wykonanych 
usług (miejscowość i nazwa 

ośrodka wczasowego, hotelu)

Liczba 
uczestników Wartość 

usługi Od dnia Do dnia 

Odbiorca
usługi

  1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.
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Załącznik nr 3A do SIWZ

      Miejscowość i data ……………………………………………………

……………………………………
pieczęć nagłówkowa wykonawcy

WYKAZ DYSPONOWANIA 
ośrodkiem wczasowym, kolonijnym, hotelem 

Zadanie nr  ........................  nazwa zadania .........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lp.

OPIS OŚRODKA PODSTAWA DYSPONOWANIA.

1

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

 

Własne  /  umowa cywilno-prawna   /  oddane do 
dyspozycji* 

* niepotrzebne skreślić 

- Za obiekt własny należy przyjąć obiekt stanowiący 
własność oferenta.

- za obiekt którym oferent dysponuje na podstawie 
umowy cywilno-prawnej należy uznać obiekt, który 
został przez oferenta wynajęty, wydzierżawiony, 
użyczony.

- za obiekt oddany do dyspozycji należy uznać obiekt, 
co do którego oferent dysponuje zobowiązaniem innego 
podmiotu o udostępnieniu tego obiektu (w przypadku 
zakreślenia tej pozycji należy załączyć zobowiązanie o 
udostępnieniu obiektu na piśmie).

                               

           

...............................................................................      
                                                                      Pieczęć imienna,  podpis osoby upoważnionej

                                                                     do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 3B do SIWZ

Opis obiektu

1.  Nazwa i adres ośrodka nr telefonu, hotelu, 

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

2  Opis pokoi, łazienek i ich wyposażenie

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

3  Opis stołówki, 

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

4 Opis warunków do plażowania nad morzem: określić rodzaj plaży, odległości ośrodka od morza (zadanie 
2,4,6), możliwości korzystania z leżaków i parasoli i innego sprzętu sportowego, (bezpłatnie, płatnie). 
Możliwość korzystania z basenu (zadanie 1, 3, 5). Rodzaj (kryty, odkryty) korzystanie z leżaków i parasoli 
(bezpłatnie, płatnie)

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

5.  Terminy turnusu (turnusów)

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

6.  Miejsca i godziny zbiórek przed wyjazdem i po powrocie z turnusu.

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

7.  Na potwierdzenie powyższego załączam wskazać: (zdjęcia, foldery lub płyty CD).

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość i data ………………………………………………………

.....................................................................
   Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 
                          do reprezentowania wykonawcy
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 Załącznik nr 4 do SIWZ

             

Zamawiający:

Kuratorium Oświaty w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Wykonawca:
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja wczasów wypoczynkowych 

dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 roku prowadzonego przez 

Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

………………….....................………………………

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………...................………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………...................………………………

(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja wczasów wypoczynkowych 
dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 roku prowadzonego przez 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

         …………………………………………...
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………….……………………………...................................……………....
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….............................…………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

             …………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
         …………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 
ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

        …………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

..............................................................................                                                                

   (pieczęć nagłówkowa wykonawcy)                                                                               

Oświadczenie

o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Organizacja wczasów wypoczynkowych dla czynnych pracowników oświaty województwa 

świętokrzyskiego w 2020 roku” podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca 

wykonanie prac w zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data ………………………………………………………

….....................................................................
   Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 
                            do reprezentowania wykonawcy

UWAGA:                                                                                                                  

Oświadczenia nie należy składać w przypadku wykonania całości zamówienia przez wykonawcę siłami własnymi. 
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Załącznik nr 7A do SIWZ

Projekt UMOWY
Nr KO.III.272.4.2020.1

Zawarta w dniu .............................2020 r.  
pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez 
Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
..........................................................................................................................................
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a ........................................................................................................................................
reprezentowanym przez .......................................................................................
...........................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

na organizację obozu wypoczynkowego dla młodzieży
w Zakopanem+Wiedeń+Bratysława

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” 
na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.) została zawarta umowa następującej treści:
                                                            

§ 1 Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą zorganizować obóz wypoczynkowy w Zakopanem 
z wycieczkami do Bratysławy i Wiednia - (zadanie Nr 1), w turnusie 10-dniowym, dla 45 uczestników i 4 osób 
kadry pedagogicznej, zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1A do SIWZ 
w turnusie:

 

Wyjazd Kielce parking Urzędu 
Wojewódzkiego

Pobyt Powrót do Kielc

dnia ..…… 2020 r.
godzina ……………

od ……… 2020 r.                 do ……… 2020 r. dnia ..…… 2020 r.
godzina ……………

              
                                    

§ 2 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy na kwotę:
     brutto ogółem: ............................................... zł          
     słownie:   ............................................................................................................................ zł 
            

        Koszt pobytu  jednego uczestnika obozu w turnusie wynosił  będzie:
      KWOTĘ BRUTTO         …........................................... zł
      SŁOWNIE:..................................................................................................................... zł brutto

  wsad dzienny do kotła na 1 uczestnika   .......................... zł

2.  Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyce 
Przedmiotu Zamówienia. 

3 . Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na cenę oraz realizację przedmiotu 
umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
umowy, a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.
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§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w 
SIWZ i Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w złożonej ofercie, w 
tym zapewnić: 

1. Zakwaterowanie uczestników: ......................................................................................................................................................
                                                                                                                        (nazwa ośrodka wczasowego, adres)
odległość miejsca zakwaterowania od basenu .................................. m.

2. Wyżywienie: ........................................................., odległość stołówki od miejsca zakwaterowania .................................. m.
3. Program k-o:  ..........................................................................................
4. Ubezpieczenie w zakresie NNW: ............................................ zł.
5. Transport uczestników: ....................................................................

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu następującą dokumentację:

1. Kserokopię „Formularza zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży” z Kuratorium Oświaty, właściwego dla 
miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Dokładne daty (na obozie) wycieczek, miejsc i godzin podstawienia autokarów, nr tel. kontaktowego do 
kierowcy autokaru realizującego przewozy w trakcie wycieczek.

3. Informację o autokarze i kierowcach przewożących uczestników: nr rejestracyjny i marka autokaru, dane 
kierowców, nr tel. kontaktowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Przesłania listy uczestników obozu w uzgodniony sposób: e-mailem lub pocztą na 10 dni przed rozpoczęciem 
turnusu.

2. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 
liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym 
zdarzeniu losowym.

§ 5 Płatności

Należność uregulowana zostanie przelewem na konto wykonawcy za faktycznie wykorzystaną ilość miejsc - po 
zakończeniu turnusu w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury.

§ 6 Szkody

Strony ustalają, że w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z winy uczestników - koszty pokrywa 
wyrządzający szkodę we własnym zakresie, a należność egzekwować będzie Wykonawca.

§ 7 Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wizytowania placówki wypoczynku na własny koszt. 
2. W przypadku skarg wczasowiczów na wyżywienie i warunki zakwaterowania oraz rażących zaniedbań ze 

strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi o tym na piśmie wraz z określeniem terminu usunięcia 
zaistniałych uciążliwości i zaniedbań.

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku: 
a) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
     lub 
b) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę następującymi karami umownymi w wysokości:
a) 8% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za nienależyte zrealizowanie 

warunków umowy dotyczących terminów turnusów określonych w § 1 oraz zakwaterowania określonych 
w § 3, pkt 1 umowy.
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b) po 2% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każde nienależyte 
zrealizowanie warunków umowy określonych w § 3, pkt 2-5 umowy.

5. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami 
umowy, SIWZ, Charakterystyką przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) i ofertą złożoną przez 
Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur/rachunków oraz z zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody..

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % 
wartości brutto całego przedmiotu umowy, zaoferowanego w ofercie cenowej w kwocie ............................. 
zł (słownie: …………………………………… złotych …./1oo) w formie: ……………………………………… 

2. Wniesione zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po bezusterkowym wykonaniu usługi.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 10 Klauzula poufności
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 

w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. 
Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia 
wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty 
mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców jak za własne 
działania bądź zaniechania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający.
2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych w 

ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)(Dz.U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte zostaną 
w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która zostanie podpisania 
przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa ta stanowić będzie załącznik nr 1 do 
Umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 12 Zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku, gdy jej 

dokonanie jest spowodowane:
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1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadku strony mogą 
dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;

2) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 
zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej 
działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to 
możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

3) zmianą liczby osób w tolerancji +/_ 10% w odniesieniu do liczby osób wskazanych w charakterystyce 
przedmiotu zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za 
świadczoną usługę w przypadku wprowadzonej zmiany.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi 
z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony 
niezwłocznie i w formie pisemnej.

3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy 
dokona oceny zasadności zmiany umowy.

4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 

29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                 ZAMAWIAJĄCY:

……………………………                                                              ………………………………

/podpis i pieczątka wykonawcy                                                        /podpis i pieczątka zamawiającego                                                                                                          
lub osoby upoważnionej/                                                                   lub osoby upoważnionej/



   58

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                          Numer postępowania: KO.III.272.4.2020

„Organizacja wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 r.”

Załącznik nr 7B do SIWZ

Projekt Umowy
Nr KO.III.272.4.2020.2

Zawarta w dniu ................. 2020 r.  
pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 reprezentowanym przez: 
Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a ............................................................................................................................................
reprezentowanym przez ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

na organizację wczasów wypoczynkowych dla opiekuna z dzieckiem w Łebie 
 w 2020 r. – transport autokarowy.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” 
na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się w związku ze złożoną ofertą do zorganizowania wczasów 
wypoczynkowych dla opiekuna z dzieckiem w Łebie (zadanie Nr 2) zgodnie z charakterystyką przedmiotu 
zamówienia stanowiącą załącznik 1B do SIWZ, dla 46 opiekunów i 54 dzieci, w 2 turnusach 13-dniowych (12 
noclegów):

W POKOJACHWyjazd Pobyt Powrót liczba
osób 2-osobowych 3- osobowych

50 19 4

50 19 4

§ 2 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Całkowita cena brutto realizacji zamówienia (zadania Nr 2) - zgodnie z § 1 umowy
       kwota brutto: .…………………………………………………………………………………………….  zł

       słownie zł:      ………………………….……………………………………………….………………….  zł

Koszt pobytu  jednego opiekuna  za  turnus wynosił  będzie:                                                       
       kwota brutto: .………………………………………………………………………….………………..  zł

       słownie zł:      ………………………….………………………………………………………………….  zł
wsad dzienny do kotła   .......................... zł                                                                                             
Ogółem koszt pobytu brutto 46 opiekunów  =  .....................................................zł

Koszt pobytu jednego dziecka za turnus wynosił będzie:
         kwota brutto: .…………………………………………………………………………………………..….  zł

       słownie zł:      ……...…………………….………………………………………………………………….  zł
wsad dzienny do kotła   .......................... zł.

  Ogółem koszt pobytu brutto 54 dzieci  =  ................................................................... zł

2.  Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyce 
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Przedmiotu Zamówienia. 

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na cenę oraz realizację przedmiotu 
umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
umowy, a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

         
§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w 
SIWZ i Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w złożonej ofercie, w 
tym zapewnić: 

1) Zakwaterowanie uczestników: ......................................................................................................................................................
                                                                                                                        (nazwa ośrodka wczasowego, adres)

odległość miejsca zakwaterowania od morza .................................. m.

2) Wyżywienie: ........................................................., odległość stołówki od miejsca zakwaterowania .................................. m.
3) Program k-o:  ...................................................................................
4) Ubezpieczenie w zakresie NNW: ............................................ zł.
5) Transport uczestników: ..............................................................

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu następującą dokumentację:

1. Dokładne daty wycieczek, miejsc i godzin podstawienia autokarów, nr tel. kontaktowego do kierowcy 
autokaru realizującego przewozy w trakcie wycieczek.

2. Informację o autokarze i kierowcach przewożących uczestników: nr rejestracyjny i marka autokaru, dane 
kierowców, nr tel. kontaktowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Przesłania listy uczestników wczasów w uzgodniony sposób: e-mailem lub pocztą na 10 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.

2. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 
liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym 
zdarzeniu losowym.

§ 5 Płatności

Należność uregulowana zostanie przelewem na konto wykonawcy za faktycznie wykorzystaną ilość miejsc - po 
zakończeniu turnusu w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury.

§ 6 Szkody

Strony ustalają, że w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z winy uczestników - koszty pokrywa 
wyrządzający szkodę we własnym zakresie, a należność egzekwować będzie Wykonawca.

§ 7 Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wizytowania placówki wypoczynku na własny koszt. 
2. W przypadku skarg wczasowiczów na wyżywienie i warunki zakwaterowania oraz rażących zaniedbań ze 

strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi o tym na piśmie wraz z określeniem terminu usunięcia 
zaistniałych uciążliwości i zaniedbań.
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3. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku: 
a) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
     lub 
b) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę następującymi karami umownymi w wysokości:
a) 8% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za nienależyte zrealizowanie 

warunków umowy dotyczących terminów turnusów określonych w § 1 oraz zakwaterowania określonych 
w § 3, pkt 1 umowy.

b) po 2% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każde nienależyte 
zrealizowanie warunków umowy określonych w § 3, pkt 2-5 umowy.

5. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami 
umowy, SIWZ, Charakterystyką przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) i ofertą złożoną przez 
Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur/rachunków oraz z zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody..

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % 
wartości brutto całego przedmiotu umowy, zaoferowanego w ofercie cenowej w kwocie ............................. 
zł (słownie: …………………………………… złotych …./1oo) w formie: ……………………………………… 

2. Wniesione zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po bezusterkowym wykonaniu usługi.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 10 Klauzula poufności
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 

w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. 
Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia 
wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty 
mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców jak za własne 
działania bądź zaniechania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający.
2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych w 

ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte zostaną 
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w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która zostanie podpisania 
przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa ta stanowić będzie załącznik nr 1 do 
Umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 12 Zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku, gdy jej 

dokonanie jest spowodowane:
1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadku strony mogą 

dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej 
działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to 
możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

3) zmianą liczby osób w tolerancji +/_ 10% w odniesieniu do liczby osób wskazanych w charakterystyce 
przedmiotu zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za 
świadczoną usługę w przypadku wprowadzonej zmiany.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi 
z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony 
niezwłocznie i w formie pisemnej.

3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy 
dokona oceny zasadności zmiany umowy.

4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 

29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

………….....…………………                          ……………………….....………..

/podpis i pieczątka wykonawcy                                                     /podpis i pieczątka zamawiającego                                                                                                    
lub osoby upoważnionej/                                                              lub osoby upoważnionej/
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Załącznik nr 7C do SIWZ

Projekt Umowy
Nr KO.III.272.4.2020.3

Zawarta w dniu ................. 2020 r.  
pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 reprezentowanym przez: 
Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a ............................................................................................................................................
reprezentowanym przez ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

na organizację wczasów wypoczynkowych dla opiekuna z dzieckiem w Zakopanem w 2020 r. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” 
na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się w związku ze złożoną ofertą do zorganizowania wczasów 
wypoczynkowych dla opiekuna z dzieckiem w Zakopanem (zadanie Nr 3) zgodnie z charakterystyką przedmiotu 
zamówienia stanowiącą załącznik 1C do SIWZ, dla 18 opiekunów i 22 dzieci, w turnusie 11-dniowym (10 
noclegów):

W POKOJACHTermin turnusu liczba
osób 2-osobowych 3- osobowych

40 14 4

§ 2 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Całkowita cena brutto realizacji zamówienia - zgodnie z § 1 umowy
       kwota brutto: .…………………………………………………………………………………………….  zł

       słownie zł:      ………………………….……………………………………………………….………….  zł

Koszt pobytu  jednego opiekuna  za  turnus wynosił  będzie:     
       kwota brutto: .………………………………………………………………………………..…………..  zł

       słownie zł:      ………………………….……………………………………………………….………….  zł

wsad dzienny do kotła   .......................... zł                                                                                             

Ogółem koszt pobytu brutto 18 opiekunów  =  .....................................................zł

  Koszt pobytu jednego dziecka za turnus wynosił będzie:
         kwota brutto: .………………………………………………………………………………………….….  zł

       słownie zł:      ……...…………………….……………………………………………………………..….  zł

wsad dzienny do kotła   .......................... zł.

  Ogółem koszt pobytu brutto 22 dzieci  =  ................................................................... zł
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2.  Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyce 
Przedmiotu Zamówienia. 

3.  Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na cenę oraz realizację przedmiotu 
umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
umowy, a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

         
§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w 
SIWZ i Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w złożonej ofercie, w 
tym zapewnić: 

1. Zakwaterowanie uczestników: ......................................................................................................................................................
                                                                                                                        (nazwa ośrodka wczasowego, adres)
odległość miejsca zakwaterowania od basenu .................................. m.

2. Wyżywienie: ........................................................., odległość stołówki od miejsca zakwaterowania .................................. m.
3. Program k-o:  ...................................................................
4. Ubezpieczenie w zakresie NNW: ............................................ zł.
5. Transport uczestników: .......................................................

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu następującą dokumentację:

1. Dokładne daty wycieczek, miejsc i godzin podstawienia autokarów, nr tel. kontaktowego do kierowcy 
autokaru realizującego przewozy w trakcie wycieczek.

2. Informację o autokarze i kierowcach przewożących uczestników: nr rejestracyjny i marka autokaru, dane 
kierowców, nr tel. kontaktowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Przesłania listy uczestników wczasów w uzgodniony sposób: e-mailem lub pocztą na 10 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.

2. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 
liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym 
zdarzeniu losowym.

3. zaistniałym zdarzeniu losowym.

§ 5 Płatności

Należność uregulowana zostanie przelewem na konto wykonawcy za faktycznie wykorzystaną ilość miejsc - po 
zakończeniu turnusu w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury.

§ 6 Szkody

Strony ustalają, że w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z winy uczestników - koszty pokrywa 
wyrządzający szkodę we własnym zakresie, a należność egzekwować będzie Wykonawca.

§ 7 Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wizytowania placówki wypoczynku na własny koszt. 
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2. W przypadku skarg wczasowiczów na wyżywienie i warunki zakwaterowania oraz rażących zaniedbań ze 
strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi o tym na piśmie wraz z określeniem terminu usunięcia 
zaistniałych uciążliwości i zaniedbań.

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku: 
a) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
     lub 
b) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę następującymi karami umownymi w wysokości:
a) 8% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za nienależyte zrealizowanie 

warunków umowy dotyczących terminów turnusów określonych w § 1 oraz zakwaterowania określonych 
w § 3, pkt 1 umowy.

b) po 2% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każde nienależyte 
zrealizowanie warunków umowy określonych w § 3, pkt 2-5 umowy.

5. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami 
umowy, SIWZ, Charakterystyką przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) i ofertą złożoną przez 
Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur/rachunków oraz z zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % 
wartości brutto całego przedmiotu umowy, zaoferowanego w ofercie cenowej w kwocie ............................. 
zł (słownie: …………………………………… złotych …./1oo) w formie: ……………………………………… 

2. Wniesione zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po bezusterkowym wykonaniu usługi.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 10 Klauzula poufności
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 

w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. 
Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia 
wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty 
mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców jak za własne 
działania bądź zaniechania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający.
2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych w 

ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte zostaną 
w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która zostanie podpisania 
przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa ta stanowić będzie załącznik nr 1 do 
Umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 12 Zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku, gdy jej 

dokonanie jest spowodowane:
1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadku strony mogą 

dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej 
działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to 
możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

3) zmianą liczby osób w tolerancji +/_ 10% w odniesieniu do liczby osób wskazanych w charakterystyce 
przedmiotu zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za 
świadczoną usługę w przypadku wprowadzonej zmiany.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi 
z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony 
niezwłocznie i w formie pisemnej.

3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy 
dokona oceny zasadności zmiany umowy.

4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 

29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

………….....…………………                          ……………………….....………..

/podpis i pieczątka wykonawcy                                                     /podpis i pieczątka zamawiającego                                                                                                    
lub osoby upoważnionej/                                                               lub osoby upoważnionej/
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Załącznik nr 7D do SIWZ

Projekt UMOWY
Nr KO.III.272.4.2020.4

Zawarta w dniu ................. 2020 r.  
pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 reprezentowanym przez: 
Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a ............................................................................................................................................
reprezentowanym przez ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

na organizację wczasów wypoczynkowych w Albanii w 2020 r.
dla 40 osób - czynnych pracowników oświaty z transportem autokarowym 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” 
na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.) została zawarta umowa następującej treści:
                                                            

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do zorganizowania wczasów 
wypoczynkowych dla czynnych pracowników oświaty na Korsyce (zadanie Nr 4) - zgodnie z charakterystyką 
przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1D do SIWZ w następujących ilościach i terminach:

Wyjazd z Kielc
Parking Urzędu Wojewódzkiego Pobyt w Albanii

Powrót do Kielc liczba
osób

dnia............................

godz. …………………….
od.................... do ...................

dnia..............................

godz. ………………………

40

§ 2 Wynagrodzenie Wykonawcy

1.  Całkowita cena brutto realizacji zamówienia (zadania Nr 4) zgodnie z § 1 umowy:
  Kwota brutto: ........................................................zł 

słownie:  ……………………………………………………………................................................. zł

Koszt pobytu uczestnika za turnus wynosił będzie:
Kwota brutto: ........................................................zł 

słownie:  ……………………………………………………………................................................. zł     
                                                             
2.  Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 

realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyce 
Przedmiotu Zamówienia. 

3.  Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na cenę oraz realizację przedmiotu 
umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
umowy, a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.
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§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi 
w SIWZ i Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w złożonej ofercie, 
w tym zapewnić: 

1. Zakwaterowanie uczestników: ......................................................................................................................................................
                                                                                                                        (nazwa ośrodka wczasowego, adres)
odległość miejsca zakwaterowania od morza  .................................. m.

2. Wyżywienie: ........................................................., odległość stołówki od miejsca zakwaterowania .................................. m.
3. Program k-o:  ...................................................................
4. Ubezpieczenie w zakresie NNW: ............................................ zł.
5. Transport uczestników: .......................................................

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu następującą dokumentację:

1. Dokładne daty wycieczek, miejsc i godzin podstawienia autokarów, nr tel. kontaktowego do kierowcy 
autokaru realizującego przewozy w trakcie wycieczek.

2. Informację o autokarze i kierowcach przewożących uczestników: nr rejestracyjny i marka autokaru, dane 
kierowców, nr tel. kontaktowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Przesłania listy uczestników wczasów w uzgodniony sposób: e-mailem lub pocztą na 10 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.

2. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 
liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym 
zdarzeniu losowym.

§ 5 Płatności

Należność uregulowana zostanie przelewem na konto wykonawcy za faktycznie wykorzystaną ilość miejsc - po 
zakończeniu turnusu w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury.

§ 6 Szkody

Strony ustalają, że w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z winy uczestników - koszty pokrywa 
wyrządzający szkodę we własnym zakresie, a należność egzekwować będzie Wykonawca.

§ 7 Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wizytowania placówki wypoczynku na własny koszt. 
2. W przypadku skarg wczasowiczów na wyżywienie i warunki zakwaterowania oraz rażących zaniedbań ze 

strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi o tym na piśmie wraz z określeniem terminu usunięcia 
zaistniałych uciążliwości i zaniedbań.

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku: 
a) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
     lub 
b) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.
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4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę następującymi karami umownymi w wysokości:
a) 8% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za nienależyte zrealizowanie 

warunków umowy dotyczących terminów turnusów określonych w § 1 oraz zakwaterowania określonych 
w § 3, pkt 1 umowy.

b) po 2% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każde nienależyte 
zrealizowanie warunków umowy określonych w § 3, pkt 2-5 umowy.

5. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami 
umowy, SIWZ, Charakterystyką przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) i ofertą złożoną przez 
Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur/rachunków oraz z zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody..

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % 
wartości brutto całego przedmiotu umowy, zaoferowanego w ofercie cenowej w kwocie ............................. 
zł (słownie: …………………………………… złotych …./1oo) w formie: ……………………………………… 

2. Wniesione zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po bezusterkowym wykonaniu usługi.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 10 Klauzula poufności
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 

w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. 
Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia 
wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty 
mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców jak za własne 
działania bądź zaniechania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający.
2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych w 

ustawie 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE. L 119 z 
4.05.2016, str. 1).

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte zostaną 
w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która zostanie podpisania 
przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa ta stanowić będzie załącznik nr 1 do 
Umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 
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rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 12 Zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku, gdy jej 

dokonanie jest spowodowane:
1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadku strony mogą 

dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej 
działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to 
możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

3) zmianą liczby osób w tolerancji +/_ 10% w odniesieniu do liczby osób wskazanych w charakterystyce 
przedmiotu zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za 
świadczoną usługę w przypadku wprowadzonej zmiany.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi 
z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony 
niezwłocznie i w formie pisemnej.

3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy 
dokona oceny zasadności zmiany umowy.

4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 

29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

………….....…………………                          ……………………….....………..

/podpis i pieczątka wykonawcy                                                     /podpis i pieczątka zamawiającego                                                                                                    
lub osoby upoważnionej/                                                               lub osoby upoważnionej/
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Załącznik nr 7E do SIWZ

Projekt UMOWY
Nr KO.III.272.4.2019.5

Zawarta w dniu ................. 2020 r.  
pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 reprezentowanym przez: 
Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a ............................................................................................................................................
reprezentowanym przez ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

na organizację wczasów wypoczynkowych dla 40 czynnych pracowników 
na Węgrzech w Hajduszoboszlo z transportem autokarowym

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.) została zawarta umowa następującej treści:  
                      

§ 1 Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do zorganizowania wczasów wypoczynkowych 
w turnusie 10-dniowym na Węgrzech w Hajduszoboszlo – zadanie Nr 5 - zgodnie z charakterystyką przedmiotu 
zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1E do SIWZ:

Wyjazd z Kielc
Parking Urzędu Wojewódzkiego Pobyt Powrót do Kielc liczba 

osób

dnia.......................

godz.………………….. od....................          do ....................

dnia..........................

godz...………………….

40

§ 2 Wynagrodzenie Wykonawcy

1.  Całkowita cena realizacji zamówienia (zadania Nr 5) - zgodnie z § 1 umowy

Kwota brutto: ........................................................ zł 

słownie:  ......................................................................................................................... zł                                                             

Koszt pobytu uczestnika za turnus wynosił będzie:
Kwota brutto: ........................................................ zł 

słownie:  ......................................................................................................................... zł

2.  Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyce 
Przedmiotu Zamówienia. 

3.  Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na cenę oraz realizację przedmiotu 
umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
umowy, a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.
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§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi 
w SIWZ i Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w złożonej ofercie, 
w tym zapewnić: 
1. Zakwaterowanie uczestników: ......................................................................................................................................................

                                                                                                                        (nazwa ośrodka wczasowego, adres)
odległość miejsca zakwaterowania od basenów termalnych  .................................. m.

2. Wyżywienie: ........................................................., odległość stołówki od miejsca zakwaterowania .................................. m.
3. Program k-o:  ...................................................................
4. Ubezpieczenie w zakresie NNW: ............................................ zł.
5. Transport uczestników: .......................................................

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu następującą dokumentację:

1. Dokładne daty wycieczek, miejsc i godzin podstawienia autokarów, nr tel. kontaktowego do kierowcy 
autokaru realizującego przewozy w trakcie wycieczek.

2. Informację o autokarze i kierowcach przewożących uczestników: nr rejestracyjny i marka autokaru, dane 
kierowców, nr tel. kontaktowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Przesłania listy uczestników wczasów w uzgodniony sposób: e-mailem lub pocztą na 10 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.

2. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 
liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym 
zdarzeniu losowym.

§ 5 Płatności

Należność uregulowana zostanie przelewem na konto wykonawcy za faktycznie wykorzystaną ilość miejsc - po 
zakończeniu turnusu w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury.

§ 6 Szkody

Strony ustalają, że w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z winy uczestników - koszty pokrywa 
wyrządzający szkodę we własnym zakresie, a należność egzekwować będzie Wykonawca.

§ 7 Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wizytowania placówki wypoczynku na własny koszt. 
2. W przypadku skarg wczasowiczów na wyżywienie i warunki zakwaterowania oraz rażących zaniedbań ze 

strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi o tym na piśmie wraz z określeniem terminu usunięcia 
zaistniałych uciążliwości i zaniedbań.

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku: 
a) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
     lub 
b) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę następującymi karami umownymi w wysokości:
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c) 8% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za nienależyte zrealizowanie 
warunków umowy dotyczących terminów turnusów określonych w § 1 oraz zakwaterowania określonych 
w § 3, pkt 1 umowy.

d) po 2% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każde nienależyte 
zrealizowanie warunków umowy określonych w § 3, pkt 2-5 umowy.

5. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami 
umowy, SIWZ, Charakterystyką przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) i ofertą złożoną przez 
Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur/rachunków oraz z zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody..

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % 
wartości brutto całego przedmiotu umowy, zaoferowanego w ofercie cenowej w kwocie ............................. 
zł (słownie: …………………………………… złotych …./1oo) w formie: ……………………………………… 

2. Wniesione zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po bezusterkowym wykonaniu usługi.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 10 Klauzula poufności
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 

w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. 
Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia 
wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty 
mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców jak za własne 
działania bądź zaniechania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający.
2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych w 

ustawie 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE. L 119 z 
4.05.2016, str. 1).

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte zostaną 
w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która zostanie podpisania 
przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa ta stanowić będzie załącznik nr 1 do 
Umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
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§ 12 Zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku, gdy jej 

dokonanie jest spowodowane:
1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadku strony mogą 

dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej 
działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to 
możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

3) zmianą liczby osób w tolerancji +/_ 10% w odniesieniu do liczby osób wskazanych w charakterystyce 
przedmiotu zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za 
świadczoną usługę w przypadku wprowadzonej zmiany.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi 
z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony 
niezwłocznie i w formie pisemnej.

3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy 
dokona oceny zasadności zmiany umowy.

4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 

29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

………….....…………………                          ……………………….....………..

/podpis i pieczątka wykonawcy                                                     /podpis i pieczątka zamawiającego                                                                                                    
lub osoby upoważnionej/                                                               lub osoby upoważnionej/
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Załącznik nr 7F do SIWZ

Projekt UMOWY
Nr KO.III.272.4.2020.6

Zawarta w dniu ................. 2020 r.  
pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 reprezentowanym przez: 
Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a ............................................................................................................................................
reprezentowanym przez ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

na organizację wczasów wypoczynkowych dla 40 czynnych pracowników oświaty w Chorwacji/Bośni 
i Hercegowinie w 2020 r. z transportem autokarowym. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” 
na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.) została zawarta umowa następującej treści: 
                                                       

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do zorganizowania wczasów 
wypoczynkowych w Chorwacji/Bośni i Hercegowinie (zadanie Nr 6) zgodnie z charakterystyką przedmiotu 
zamówienia stanowiącą załącznik nr 1F do SIWZ 

WYJAZD Z KIELC
Parking Urzędu Wojewódzkiego POBYT POWRÓT DO KIELC LICZBA

OSÓB

dnia.............................

godz.  …………..………… od.................... do ...................
dnia............................

godz. ………………………

40

§ 2 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Całkowita cena realizacji zamówienia (zadania Nr 6) - zgodnie z § 1 umowy

Kwota brutto: ........................................................ zł 
słownie:  ......................................................................................................................... zł                                                             

Koszt pobytu uczestnika za turnus wynosił będzie:
    Kwota brutto: ........................................................ zł 

słownie:  ......................................................................................................................... zł

2.  Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyce 
Przedmiotu Zamówienia. 

3 .  Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na cenę oraz realizację przedmiotu 
umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
umowy, a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

§ 3 Obowiązki Wykonawcy 
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi 
w SIWZ i Charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w złożonej ofercie, 
w tym zapewnić: 

1. Zakwaterowanie uczestników: ......................................................................................................................................................
                                                                                                                        (nazwa ośrodka wczasowego, adres)
odległość miejsca zakwaterowania od morza .................................. m.

2. Wyżywienie: ........................................................., odległość stołówki od miejsca zakwaterowania .................................. m.
3. Program k-o:  ...................................................................
4. Ubezpieczenie w zakresie NNW: ............................................ zł.
5. Transport uczestników: .......................................................

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu przekaże zamawiającemu następującą dokumentację:

1. Dokładne daty wycieczek, miejsc i godzin podstawienia autokarów, nr tel. kontaktowego do kierowcy 
autokaru realizującego przewozy w trakcie wycieczek.

2. Informację o autokarze i kierowcach przewożących uczestników: nr rejestracyjny i marka autokaru, dane 
kierowców, nr tel. kontaktowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Przesłania listy uczestników wczasów w uzgodniony sposób: e-mailem lub pocztą na 10 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.

2.  W przypadku zdarzeń losowych (śmierć, pobyt w szpitalu) zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 
liczby uczestników i powiadomi o tym wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym 
zdarzeniu losowym.

§ 5 Płatności

Należność uregulowana zostanie przelewem na konto wykonawcy za faktycznie wykorzystaną ilość miejsc - po 
zakończeniu turnusu w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury.

§ 6 Szkody

Strony ustalają, że w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z winy uczestników - koszty pokrywa 
wyrządzający szkodę we własnym zakresie, a należność egzekwować będzie Wykonawca.

§ 7 Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wizytowania placówki wypoczynku na własny koszt. 
2. W przypadku skarg wczasowiczów na wyżywienie i warunki zakwaterowania oraz rażących zaniedbań ze 

strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi o tym na piśmie wraz z określeniem terminu usunięcia 
zaistniałych uciążliwości i zaniedbań.

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku: 
a) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
     lub 
b) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę następującymi karami umownymi w wysokości:
a) 8% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za nienależyte zrealizowanie 

warunków umowy dotyczących terminów turnusów określonych w § 1 oraz zakwaterowania określonych 
w § 3, pkt 1 umowy.
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b) po 2% równowartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każde nienależyte 
zrealizowanie warunków umowy określonych w § 3, pkt 2-5 umowy.

5. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami 
umowy, SIWZ, Charakterystyką przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) i ofertą złożoną przez 
Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur/rachunków oraz z zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody..

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % 
wartości brutto całego przedmiotu umowy, zaoferowanego w ofercie cenowej w kwocie ............................. 
zł (słownie: ……………………………… złotych …./1oo) w formie: ……………………………………… 

2. Wniesione zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po bezusterkowym wykonaniu usługi.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 10 Klauzula poufności
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 

w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. 
Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia 
wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty 
mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców jak za własne 
działania bądź zaniechania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający.
2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów wskazanych 

w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte zostaną 
w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która zostanie podpisania 
przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa ta stanowić będzie załącznik nr 1 do 
Umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 12 Zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w przypadku, gdy jej 

dokonanie jest spowodowane:
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1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadku strony mogą 
dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;

2) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 
zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej 
działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to 
możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

3) zmianą liczby osób w tolerancji +/_ 10% w odniesieniu do liczby osób wskazanych w charakterystyce 
przedmiotu zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za 
świadczoną usługę w przypadku wprowadzonej zmiany.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi 
z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony 
niezwłocznie i w formie pisemnej.

3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy 
dokona oceny zasadności zmiany umowy.

4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 

29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

………….....…………………                          ……………………….....………..

/podpis i pieczątka wykonawcy                                                     /podpis i pieczątka zamawiającego                                                                                                    
lub osoby upoważnionej/                                                               lub osoby upoważnionej/
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Załącznik nr 8 

Zamawiający:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla 
czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 roku” prowadzonego przez 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

               …………………………………………

(podpis)
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 Miejscowość i data   ……………………….
Załącznik nr 9 

……………………………………..
pieczęć nagłówkowa wykonawcy/

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oświadczamy, że:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *

nie należymy do grupy kapitałowej wśród wykonawców którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu *

należymy *
do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej.

* (niepotrzebne skreślić)

      ............................................................  

   Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej 

                     do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 10

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej „Umową”)

zawarta dnia ......................... 2020 r. w Kielcach pomiędzy:

Kuratorium Oświaty w Kielcach, z siedzibą: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
reprezentowanym przez: Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika,
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem” 

a ......................................................................................, NIP:  ............................., Regon: ..............................
reprezentowanym przez: .................................................
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

§ 1
Przedmiot umowy

1. Administrator oświadcza, iż zgodnie z art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) jest administratorem danych osobowych 
powierzonych do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu na gruncie niniejszej Umowy.

W związku z umową nr:
- KO.III.272................... z dnia ............2020 r. na organizację wczasów w ......................... w terminie ..................2020 r.
zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu 
nieograniczonego” na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na realizację wczasów ze scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
czynnych pracowników oświaty oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty Administrator 
powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż jest świadom obowiązków, które wynikają z bycia podmiotem 
przetwarzającym oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało 
wymogi Rozporządzenia chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§2
Zakres, cel i czas przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe i dane 
wrażliwe czynnych i emerytowanych pracowników oświaty i ich współmałżonków oraz dzieci 
uprawnionych do korzystania ze scentralizowanego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
Administratora w postaci: 
 imienia i nazwiska,
 adresu zamieszkania, 
 adresu zameldowania,
 adresu korespondencyjnego,
 adresu email,
 numeru PESEL
 daty i miejsca urodzenia, 
 numeru i serii dokumentów tożsamości,
 numeru telefonu,
 miejsc pracy i stanowisk pracy,
 charakteru stosunku pracy,
 stanu zdrowia,

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu realizacji zadań na podstawie wymienionych w § 1 pkt 1 umów na realizację wczasów. 

3. Powierzone dane będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający w formie papierowej oraz przy 
wykorzystaniu systemów informatycznych. 

4. Przetwarzanie danych powierzonych w ramach niniejszej umowy będzie miało charakter takich operacji 
jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie.
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5. Powierzone dane będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający przez czas trwania umowy i okres 30 
dni po jej zakończeniu. 

§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 
3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający po upływie okresu o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy usuwa wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je Administratorowi w nie później niż w ciągu 24 godzin. 

§4
Prawo kontroli

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia umowy. 

2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego 
i z minimum 14 dniowym jego pisemnym uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni chyba że sprzeciwiać się temu będą 
względy organizacyjne, lub techniczne, lub regulacje wewnętrzne w zakresie polityki bezpieczeństwa 
stosowane w Podmiocie przetwarzającym.

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 
zgody Administratora.  

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 
zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
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1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 
Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych 
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 
Administratora. 

§7
Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ............... 2020 r. do dnia ............... 2020 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia.

§8
Rozwiązanie umowy

1. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot 
przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora;

§9
Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z 
nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 
ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
otrzymanych danych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10 
Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla 

Administratora. 

                      _______________________                                                       ____________________
Administrator                             Podmiot przetwarzający
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