
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Organizacja i realizacja wypoczynku zimowego – ferii zimowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: ROPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531584375

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 25C

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-315

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: (77) 44 15 250

1.5.8.) Numer faksu: (77) 44 15 259

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops@rops-opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops-opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Polityka Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i realizacja wypoczynku zimowego – ferii zimowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33665248-3124-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00239252/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-20 13:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004785/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja wypoczynku dla dzieci z pieczy zastępczej - usługi biur podróży

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie
wspierania rodziny i pieczy zastępczej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.rops-opole.pl/?cat=24

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
3) poczty elektronicznej rops@rops-opole.pl
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,
składa się, pod rygorem nieważności:
1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub 
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowodem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Podano w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podano w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UZP.4011.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1. Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku zimowego w formie 7-dniowego turnusu
(ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w
Polsce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 – do SWZ –
Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zimowisko, odbędzie się w przypadku, gdy akces udziału w nim zadeklaruje min. 75% liczby
osób zaplanowanych do jego odbycia z zastrzeżeniem § 15 zał. nr 6 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-29 do 2022-02-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena – waga 40/100 pkt
b) Rok budowy (obiektu/infrastruktury), lub rok generalnego remontu (obiektu/infrastruktury) i zakup
nowego wyposażenia w obiekcie wybudowanym przed 2015 r., w którym będą przebywać dzieci
podczas wypoczynku waga 40/100 pkt.
2015 r. = 7 pkt.
2016 r. = 14 pkt.
2017 r. = 21 pkt.
2018 r. = 28 pkt.
2019 r. = 35 pkt.
2020 r. = 37 pkt.
2021 r. = 40 pkt.
c) Doświadczenie wychowawców wypoczynku – waga 20/100 pkt.
Szczegóły w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok budowy (obiektu/infrastruktury), lub rok generalnego remontu
(obiektu/infrastruktury) i zakup nowego wyposażenia w obiekcie wybudowanym przed 2015 r., w
którym będą przebywać dzieci podczas wypoczynku waga

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wychowawców wypoczynku

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku zimowego w formie 7-dniowego turnusu
(ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w
Polsce. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 – do SWZ –
Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zimowisko, odbędzie się w przypadku, gdy akces udziału w nim zadeklaruje min. 75% liczby
osób zaplanowanych do jego odbycia z zastrzeżeniem § 15 zał. nr 6 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-29 do 2022-02-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena – waga 40/100 pkt
b) Rok budowy (obiektu/infrastruktury), lub rok generalnego remontu (obiektu/infrastruktury) i zakup
nowego wyposażenia w obiekcie wybudowanym przed 2015 r., w którym będą przebywać dzieci
podczas wypoczynku waga 40/100 pkt.
2015 r. = 7 pkt.
2016 r. = 14 pkt.
2017 r. = 21 pkt.
2018 r. = 28 pkt.
2019 r. = 35 pkt.
2020 r. = 37 pkt.
2021 r. = 40 pkt.
c) Doświadczenie wychowawców wypoczynku – waga 20/100 pkt.
Szczegóły w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok budowy (obiektu/infrastruktury), lub rok generalnego remontu
(obiektu/infrastruktury) i zakup nowego wyposażenia w obiekcie wybudowanym przed 2015 r., w
którym będą przebywać dzieci podczas wypoczynku waga

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wychowawców wypoczynku

4.3.6.) Waga: 20
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.2 Określenie warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów w tym posiadają: 
Określenie warunku w każdej części: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy
posiadający uprawnienia do świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych zgodnie z
ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz.U. 2020 poz. 2139 ze zm.).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Określenie warunku w każdej części: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
znajdujący się sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy posiadający
środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 55 000,00 zł
brutto. 

1) W sytuacji składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się 
o udzielenie zamówienia, a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach
podmiotu trzeciego, ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie odbędzie
się łącznie dla wszystkich podmiotów.
2) W przypadku gdy Wykonawca będzie składał swoją ofertę na obie części musi wykazać, że
posiada zdolność finansową na poziomie co najmniej 110 000,00 zł brutto. 

5.2.4 zdolności zawodowej:
Określenie warunku w każdej części: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
posiadający doświadczenie i potencjał osobowy niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Określenie warunku: 
1. O przedmiotowe zamówienie w każdej części mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający
doświadczenie, w należytym wykonaniu (organizacji i przeprowadzeniu), w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), min. 1 usługi rozumianej jako wypoczynek dzieci i młodzieży dla
łącznej grupy min. 40 uczestników w jednym czasie (na jednym turnusie) o wartości tej usługi na
min. 55 000,00 zł brutto.

1) W sytuacji składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się 
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o udzielenie zamówienia, a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach
podmiotu trzeciego, warunek musi być spełniony przez jeden podmiot, chyba, że uczestnicy
konsorcjum wspólnie realizowali wykazane doświadczenie.
2) W przypadku gdy Wykonawca będzie składał swoją ofertę na obie części musi wykazać, że
posiada doświadczenie min. 2 różnych usług spełniających każda wymagania jak powyżej. 

2. O przedmiotowe zamówienie w każdej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą
dysponować min. 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1) min. 1 osobą tj.: kierownikiem wypoczynku spełniającym warunki określone w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) w art. 92p ustawy;
2) min. 3 osobami tj.: wychowawcami wypoczynku spełniającym warunki określone w ustawie z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) w art. 92p ustawy i
posiadającymi każdy doświadczenie jako opiekun podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w
ilości min. 3 pobytów.
3) min. 1 psychologiem dziecięcym z doświadczeniem w pracy z dziećmi 
z problemami społecznymi i/lub wychowawczymi.

a) W sytuacji składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się 
o udzielenie zamówienia, a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach
podmiotu trzeciego, ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie odbędzie
się łącznie dla wszystkich podmiotów.
b) W przypadku gdy Wykonawca będzie składał swoją ofertę na obie części musi wykazać, że
będzie dysponował min. 10 różnymi osobami spełniającymi wymagania jak powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca składa wraz z ofertą: 
6.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
6.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ) lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
6.5 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu tj.: 
6.5.1 wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie
powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych (Dz.U. 2020 poz. 2139 ze zm.).

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 6.5.1, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.

6.5.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
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6.5.3 wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy (wzór w zał. nr 4 do SWZ);

6.5.4 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór w zał. nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
6.4 Przedmiotowe środki dowodowe: w celu potwierdzenia, że oferowane usługi tj.: standard
obiektu, w którym będzie zrealizowany wypoczynek odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - zawartym w zał. 6 do
SWZ odpowiednio do każdej części, zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą
folderu/folderów ośrodka lub fotografii lub inne podobne materiały przedstawiające w
jednoznaczny sposób opisany standard ośrodka/obiektu w punktach w ofercie pod, których
treścią widnieje zapis „Prezentacja wizualna (…) zawarta w folderze str. nr … / na zdjęciu nr …..

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Podano przy warunkach udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Podano w szczególności w § 15 w zal. nr 6 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
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związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-27
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca składa wraz z ofertą:  6.1	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 6.2	Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.3	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.   Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 6.5	Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu tj.:  6.5.1	wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2020 poz. 2139 ze zm.).  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 6.5.1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  6.5.2	informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;  6.5.3	wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór w zał. nr 4 do SWZ);  6.5.4	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór w zał. nr 5 do SWZ).
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