
Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 14 czerwca 2017 r.  

SEPZ-II.272.7.2017.MT 

 

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE 

 ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków  

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE 

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY  

Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

DOTYCZĄCY REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA: 

 

USŁUGI W ZAKRESIE 

ZORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z RODZIN NAJUBOŻSZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

kod CPV - 55243000-5 Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci. 

 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części: 

 

część I: Zorganizowanie na terenie powiatu gorlickiego stacjonarnych form wypoczynku dla 

140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego 

w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowościach 

zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, bezpieczeństwa 

i opiekuńczo-wychowawcze; 

 

część II: Zorganizowanie na terenie powiatu nowotarskiego stacjonarnych form wypoczynku 

dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego 

w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowościach 

zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, bezpieczeństwa 

i opiekuńczo-wychowawcze; 

 

część III: Zorganizowanie na terenie powiatu tatrzańskiego stacjonarnych form wypoczynku 

dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego 

w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowościach 

zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, bezpieczeństwa 

i opiekuńczo-wychowawcze. 
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INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM, PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM: 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek: 9
00

 – 17
00

, 

wtorek – piątek: 7
30

 - 15
30

, 

tel: 12 448 11 10, 

faks: 12 448 11 62, 

e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl, 

strona internetowa: http://www.kuratorium.krakow.pl, 

REGON: 006473159, NIP: 676-12-42-694, 

Znak postępowania: SEPZ-II.272.7.2017.MT 

 

2. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10  

ust. 1 oraz art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ogłoszenia – ustawą. 

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu zostanie 

zamieszczona na stronie: www.kuratorium.krakow.pl 

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częściowych: 

1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego. 

2) Wspólny słownik zamówień - kod CPV - 55243000-5 Usługi w zakresie obozowisk dla 

dzieci. 

3) Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części: 

a) część I: Zorganizowanie na terenie powiatu gorlickiego stacjonarnych form 

wypoczynku dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych 

w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, 

bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze; 

b) część II: Zorganizowanie na terenie powiatu nowotarskiego stacjonarnych form 

wypoczynku dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych 

w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, 

bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze; 

c) część III: Zorganizowanie na terenie powiatu tatrzańskiego stacjonarnych form 

wypoczynku dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych 

w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, 

bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze. 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć 

ofertę częściową tylko na jedną część zamówienia. 

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Termin wykonania zamówienia: 
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.  

  

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w punkcie 6.1 SIWZ oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki określone w art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.); 

2) legitymują się wiedzą w przedmiocie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin 

najuboższych, posiadają doświadczenie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży  

z rodzin najuboższych, tj. udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na organizacji wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, w wymiarze co najmniej jednego 14 dniowego 

turnusu; 

3) mają odpowiednią bazę lokalową z zapleczem technicznym i gospodarczym wraz 

z wyposażeniem w sprzęt rekreacyjno-sportowy tj. udokumentują dysponowanie bazą 

lokalową, która może przyjąć jednorazowo co najmniej 80 uczestników wypoczynku na 

warunkach opisanych w punkcie 4 SIWZ; 

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykwalifikowaną kadrę 

z uprawnieniami do wykonywania powierzonych zadań (kierownik wypoczynku, 

wychowawcy wypoczynku, opieka medyczna), tj. udokumentują dysponowanie 

kierownikiem wypoczynku i wychowawcami wypoczynku spełniającymi kryteria 

określone w art. 92p ust. 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), oraz pielęgniarką z prawem wykonywania 

zawodu, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.); 

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

tj. posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
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8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zał. nr 2a 

do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. 2b do SIWZ); 

b) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

Formularz oferty - załączony wzór (zał. 1 do SIWZ); 

c) Kalkulacje kosztów. 

d) Szczegółowy program wypoczynku. 

e) Fotografie, mapy, foldery lub opisy obiektów stałej bazy lokalowej, zgodnie z niniejszą 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wystarczające jest złożenie przynajmniej 

jednego z wymienionych dokumentów). 

f) Wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej, wyposażenia stałej bazy lokalowej i urządzeń 

dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami (np. własność, dzierżawa, użyczenie). Wykaz pomieszczeń 

stałej bazy lokalowej powinien zawierać przynajmniej: wskazanie odległości stałej bazy 

lokalowej od dróg krajowych i wojewódzkich, wykaz pomieszczeń zakwaterowania wraz 

z wyposażeniem oraz średnia powierzchnia pomieszczeń zakwaterowania przypadająca 

na jednego uczestnika wypoczynku, wykaz sanitariatów wraz z ich umiejscowieniem, 

wykaz świetlic i stołówek, wskazanie podstawy dysponowania zasobami stałej bazy 

lokalowej (np. własność, dzierżawa, użyczenie) oraz wskazanie maksymalnej liczby 

uczestników, jaką można zakwaterować jednorazowo w stałej bazie lokalowej  

(zał. 4 do SIWZ). 

g) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być 

złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno 

być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo 

powinno być złożone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej notarialnie. 

h) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu, zamieszcza także informację o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt 8.1.a- (zał. nr 2a i b do SIWZ). 

i) Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
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2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1. 

3) Oświadczenie składane jest w oryginale. Adres Zamawiającego: Kuratorium Oświaty  

w Krakowie, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1. 

4) Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej,  

na której była zamieszona SIWZ i załączniki, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego: 

Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących dokumentów: 

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy; 

b) Aktualne 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 w 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; 

c) Aktualne 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 - wystawione 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; 

d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) 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. Obowiązek wskazania 

w wykazie dotyczy usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
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w wymiarze co najmniej jednego 14-dniowego turnusu wypoczynkowego dla dzieci  

i młodzieży z rodzin najuboższych (zał. 3 do SIWZ).  

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - 

wykaz kadry pedagogicznej i medycznej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z art. 92p ust. 1-6 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. 

zm.), oraz  ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.) (zał. 5 do SIWZ); 

c) Sprawozdanie finansowe, albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 

wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 

z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu 

albo jego części, a przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania 

sprawozdania finansowego inne dokumenty określające na przykład obroty oraz aktywa 

 i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną 10 000,00 zł. 

 

9. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1) Oferty będą oceniane w każdej części zamówienia oddzielnie. 

2) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag, 

może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która 

uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

3) Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które nie zostały odrzucone. 

4) Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

 

I Kryterium 

Cena brutto za osobodzień – ocenie podlega całkowity koszt utrzymania uczestnika 

wypoczynku liczony za dobę utrzymania, w tym między innymi koszty noclegu, wyżywienia, 

kadry, programu, wycieczki - 55 %. 

 

II Kryterium 

Ocena standardu obiektu – ocenie podlegają: lokalizacja stałej bazy lokalowej, średnia 

powierzchnia pomieszczeń zakwaterowania przypadająca na jednego uczestnika, warunki 

sanitarne (umiejscowienie sanitariatów), na podstawie wykazu pomieszczeń stałej bazy 

lokalowej, wyposażenia stałej bazy lokalowej i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu 

realizacji zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami, jak również 

na podstawie fotografii, map, folderów lub opisów obiektów stałej bazy lokalowej, zgodnie 

z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia - 30 %. 
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III Kryterium 

Atrakcyjność programu pobytu – ocenie podlega atrakcyjność programu pobytu na 

podstawie informacji zawartych w programie wypoczynku dostarczonym przez Wykonawcę, 

tj. liczby wycieczek pieszych (rowerowych), liczby wycieczek autokarowych oraz liczby 

imprez kulturalno-oświatowych (np. zawody, konkursy, ogniska, dyskoteki) - 15 %. 

 

Sposób oceny ofert: 

dla Kryterium I: 

PK1 = CN/CR x % wagi (pkt), 

P K1 – ilość punktów przy proponowanej cenie osobodnia, 

CN – cena osobodnia oferty najniższej, 

CR – cena osobodnia oferty rozpatrywanej, 

% wagi – waga kryterium ocen; 

 

dla Kryterium II: 

PK2 = A/10 x % wagi (pkt), 

PK2 – liczba punktów wynikająca z oceny standardu obiektu, 

A – ocena standardu obiektu, na podstawie: 

 lokalizacji stałej bazy lokalowej: 

 do 300 m od drogi krajowej lub wojewódzkiej – 1 punkt, 

 od 300 m do 600 m od drogi krajowej lub wojewódzkiej – 3 punkty, 

 od 600 m do 800 m od drogi krajowej lub wojewódzkiej – 5 punktów, 

 od 800 m i w dalszej odległości od drogi krajowej lub wojewódzkiej – 10 punktów, 

 średniej powierzchni pomieszczeń zakwaterowania przypadającej na jednego uczestnika: 

 4 m
2
 – 1 punkt, 

 5 m
2
 – 3 punkty, 

 6 m
2
 – 5 punktów, 

 7 m
2
 i więcej – 10 punktów, 

 warunków sanitarnych (umiejscowienie sanitariatów): 

 pokoje bez łazienek – 1 punkt, 

 część pokoi z łazienkami, część bez łazienek – 5 punktów, 

 wszystkie pokoje z łazienkami – 10 punktów, 

% wagi – waga kryterium ocen; 

 

dla Kryterium III: 

PK4 = C/10 x % wagi (pkt) 

PK4 – liczba punktów wynikająca z oceny atrakcyjności programu pobytu. 

C – ocena atrakcyjności programu pobytu, na podstawie: 

 liczby zaplanowanych wycieczek pieszych (rowerowych): 

 jedna wycieczka piesza (rowerowa)– 1 punkt, 

 dwie wycieczki piesze (rowerowe)– 3 punkty, 

 trzy wycieczki piesze (rowerowe) i więcej – 5 punktów, 

 liczby zaplanowanych wycieczek autokarowych: 

 jedna wycieczka autokarowa– 1 punkt, 

 dwie wycieczki autokarowe – 3 punkty, 

 trzy wycieczki autokarowe i więcej – 5 punktów, 

 liczby zaplanowanych imprez kulturalno-oświatowych (np. zawody, konkursy, ogniska, 

dyskoteki): 

 jedna impreza kulturalno-oświatowa – 1 punkt, 
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 dwie imprezy kulturalno-oświatowe – 3 punkty, 

 trzy imprezy kulturalno-oświatowe i więcej – 5 punktów, 

% wagi – waga kryterium ocen. 

 

11. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub 

języki, w jakich muszą one być sporządzone: 
Oferty należy składać na adres: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

31-752 Kraków, ul. Ujastek 1  

Dziennik Podawczy 

drogą pocztową lub osobiście, 

nie później niż do dnia 27 czerwca 2017 r., do godz. 10
00

 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 27 czerwca 2017 r., w siedzibie 

Zamawiającego: 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1, o godz. 11
00

 pokój nr 245. 

 

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.  

 

12. Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz 

z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów 

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie 

prowadzona aukcja elektroniczna: 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 

7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień: 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy. Zamówienia uzupełniające będą zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego. 

 

17. Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych  

dnia  14 czerwca 2017 roku. 

 

 

Małopolski Kurator Oświaty 

/-/ 

Barbara Nowak 

 


