
 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. 
e-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl 

2.  Tryb zamówienia: Przetarg publiczny (publiczne zaproszenie do złożenia oferty). Na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim wprowadzonym Zarządzeniem z dnia 21-12-2012, Nr 302/2012 
Burmistrza Strzelec Opolskich (postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w dokumentacji 
przetargowej oraz Kodeksie Cywilnym. 

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

4.  Nazwa nadana zamówieniu: Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci szkół 
podstawowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie 

5.  Znak sprawy: ZP.271.5.6.2017 

6.  Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, w okresie wakacyjnym, 12 dniowego wypoczynku letniego dla 
45 dzieci ze szkół podstawowych. 

7.  Termin wykonania zamówienia: od 26 czerwca do 27 sierpnia 2017 r. 

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
Posiadają stosowną zdolności techniczną lub zawodową.  
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę 
i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech 
latach przed upływem terminu składania ofert, zorganizował, co najmniej jeden obóz, dla co najmniej 30 
dzieci, trwający minimum 10 dni i zawierający elementy profilaktyki uzależnień. 
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

9.  Informacje na temat wadium: nie jest wymagane. 

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 80 %; Miejsce pobytu 10%; Standard bazy lokalowej 5 %; 
Wyposażenie dodatkowe 5 % 

11.  Miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę można złożyć: pocztą (47-100 Strzelce Opolskie; pl. Myśliwca 1), drogą elektroniczną 
(przetargi@strzelceopolskie.pl) lub osobiście (Urząd Miejski, Dział Organizacyjny, pokój nr 1 - kancelaria), 
w terminie do dnia 15 maja 2017 r. do godziny 845  

12.  Termin związania ofertą 30 dni 

  

 

 

 

 

  
Z-ca Burmistrza  
Maria Feliniak 

 


