
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  

zaprasza do składania ofert na zorganizowanie 3-dniowego pobytu szkoleniowego, 

w Kołobrzegu, dla 15 osób, w terminie od 11 do 13 czerwca 2018 r.  

Miejsce pobytu: hotel, pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy, ewentualnie wypoczynkowo- 

szkoleniowy zlokalizowany w Kołobrzegu. 

 

W ramach usługi należy zapewnić: 

 zakwaterowanie uczestników w pokojach maksymalnie 2-osobowych i w 1 pokoju 3-

osobowym, z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażenych standardowo w: telewizor, 

czajnik bezprzewodowy, ręczniki, łóżka pojedyńcze, 

 wyżywienie  podczas pobytu,  tj.  2 śniadania, 2 obiady, 3 kolacje, w tym 1 kolacja 

w plenerze (grill lub ognisko), 

 dostęp do sali szkoleniowej w miejscu zakwaterowania, 

 serwis kawowy podczas całego pobytu - bez ograniczeń. 

 

Płatność – po zrealizowaniu usługi, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.                                                                   

W przypadku mniejszej liczby uczestników wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie II ust. 

1 formularza ofertowego zostanie pomniejszone o koszt noclegu i wyżywienia.  

Wymagania formalne: 

1. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym 

do wykonania zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę sporządzoną na załączonym formularzu i czytelnie podpisaną wraz z wzorem umowy 

zaakceptowanym przez Oferenta oraz fotografiami oferowanych pokoi należy dostarczyć za 

pośrednictwem poczty, kuriera, lub osobiście do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek.  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty mailem na adres: mops@szczecinek.net.pl 

 

Termin składania ofert upływa 30 maja 2018 r. o godz. 14:30 (decyduje data wpływu oferty).  

Informacje dotyczące wyboru oferenta: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować będzie się ceną w stosunku do standardu 

zakwaterowania oraz warunkami i kosztami dojazdu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku, gdy cena 

najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków dostępnych na realizację usługi. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Małgorzata Kisiel, tel. 94 37 280 11,  od 

poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30. 



Szacunkowy zakres usługi nie przekracza kwoty 30 000 euro w związku z powyższym 

nie stosuje się zapisów  ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczących zamówień powyżej 

30.000 euro. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Wzór umowy. 


