Ogłoszenie o zamówieniu
1.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Strzelce Opolskie; pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22.

2.

Tryb zamówienia. Zapytanie ofertowe. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim,
wprowadzonym Zarządzeniem Nr I/26/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 czerwca 2018 roku, jednocześnie posiłkując się odpowiednio zapisami art. 43a ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 396) i zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowany mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

3.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.strzelceopolskie.pl/.

4.

Nazwa nadana zamówieniu: Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolnej i uprawach w gospodarstwach rolnych”

5.

Znak sprawy: ZP.271.5.10.2019

6.

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje organizację wyjazdu studyjnego do Włoch (Lombardia, Liguria), dotyczącego dobrych praktyk europejskich w zakresie optymalizacji wykorzystania wody
w produkcji rolnej i uprawach w gospodarstwach rolnych, dla 20 osób na 5 dni.

7.

Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

8.

Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

9.

Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2019 roku.
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki dotyczące:
(1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
(2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
(3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek „Kompetencje lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej”.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Warunek „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Warunek „Zdolność techniczna i zawodowa”.
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną zdolność techniczną i zawodową zapewniającą prawidłową realizację zamówienia oraz
wykaże, że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (zakończył) co najmniej
jedną usługę polegającą na zorganizowaniu, co najmniej pięciodniowego wyjazdu zagranicznego, dla grupy liczącej co najmniej 20 osób (przez organizację rozumie się
zapewnienie co najmniej: biletów lotniczych, noclegów i posiłków dla uczestników wyjazdu);
• dysponuje osobą lub osobami mającymi kompetencje do pełnienia funkcji pilota (posługujący się biegle językiem włoskim, posiadający doświadczenie w organizowaniu pobytu
wieloosobowych grup na terenie Włoch) oraz tłumacza (biegle znająca języki włoski i polski)
Wykluczenie wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
3) 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 (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP
4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11. Informacje na temat wadium: nie dotyczy
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100 %.
13. Termin składania ofert. 1 sierpnia 2019 r., do godziny 1010
14. Termin związania ofertą 30 dni.
15. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia
Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich
Józef Kampa

