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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a
Warszawa
02-002
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Lejzerowicz
Tel.:  +48 226223306/43
E-mail: piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl 
Faks:  +48 226224732
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mcps.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mcps.com.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Polityka społeczna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZORGANIZOWANIE DWÓCH KRAJOWYCH WIZYT STUDYJNYCH
Numer referencyjny: MCPS.PSN/PL/072-15/19

II.1.2) Główny kod CPV
80522000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Celem zorganizowania wizyt jest zapoznanie z ideą gospodarstw opiekuńczych, które w Polsce realizowane są
w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Opieka w zagrodzie”, realizowanego przy wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych. Gospodarstwa opiekuńcze to forma wsparcia w zakresie
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opieki i integracji społecznej realizowana w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą. Celem
gospodarstw opiekuńczych jest przede wszystkim aktywizacja osób starszych, zapewnienie im dziennej
opieki oraz zwalczanie samotności, izolacji i wykluczenia społecznego. To przykład dobrego, innowacyjnego
rozwiązania w sferze polityki senioralnej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo kujawsko - pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem zorganizowania wizyt jest zapoznanie z ideą gospodarstw opiekuńczych, które w Polsce realizowane są
w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Opieka w zagrodzie” , realizowanego przy wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków unijnych. Miejscem
zamówienia będzie wizyta w gospodarstwie opiekuńczym (w jednym gospodarstwie opiekuńczym na daną
wizytę z zastrzeżeniem, że gospodarstwa opiekuńcze nie mogą się powtarzać) w województwie kujawsko-
pomorskim, w ramach projektu „Opieka w zagrodzie”. „Opieka w zagrodzie” to obecnie 14 gospodarstw
opiekuńczych w następujących miejscowościach: Wysokie Brodno (powiat brodnicki), Mały Głęboczek (powiat
brodnicki), Sitno (powiat golubsko-dobrzyński), Glewo (powiat lipnowski), Gulbiny (powiat rypiński), Jastrzębiec
(powiat sępoleński), Ernestowo (powiat świecki), Dubielno (powiat świecki), Cekcyn (powiat tucholski),
Łopatki (powiat wąbrzeski), Nielub (powiat wąbrzeski), Wenecja (powiat żniński), Komratowo (powiat żniński),
Niestronno (powiat mogileński).
Zakres zamówienia:
Wyżywienie: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla uczestników wizyt jednego obiadu, w miejscu
położonym w odległości geograficznej nie większej niż 15 km od miejsca wizyty i umożliwiającym wspólną
rozmowę grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Obiad powinien składać się z: zupy lub zupy
wegetariańskiej (do wyboru), ciepłego dania mięsnego lub dania wegetariańskiego (do wyboru) wraz z jednym
dodatkiem i surówką, napoju oraz deseru. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla uczestników
wizyt suchego prowiantu i dostarczenia go w dniu wyjazdu na miejsce zbiórki. Prowiant dla jednego uczestnika
powinien składać się z dwóch kanapek (w tym jedna bezmięsna), owocu, napoju niegazowanego, batonika na
słodko i być zapakowany.
Spotkanie: Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dla każdej z wizyt spotkania, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym, w podmiocie będącym tzw. „gospodarstwem opiekuńczym”. Spotkanie nie
powinno trwać krócej niż 2 godziny zegarowe. Na spotkanie Wykonawca powinien zapewnić prelegenta/
moderatora – osobę znającą dane gospodarstwo opiekuńcze oraz zapewnić dogodne warunki wizyty (np.
dostępność sali).
Transport: Wykonawca dla każdej z wizyt zapewni transport uczestników w liczbie do 15 osób z centrum
Warszawy (Plac Defilad) do miejsca organizacji wizyty oraz transport powrotny z miejsca organizacji wizyty do
centrum Warszawy (Plac Defilad).
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Ubezpieczenie: Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników wizyt od następstw
nieszczęśliwych wypadków, w tym trwałe inwalidztwo oraz śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku.
Inne: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym –
dokładnego harmonogramu wizyt, w tym podania miejsca posiłków wraz z propozycją menu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/11/2019
Koniec: 22/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie zrealizował należycie co najmniej 3 usługi polegające na zorganizowaniu wizyty studyjnej/usługi
turystycznej dla seniorów, dla minimum 15 uczestników każda.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
w siedzibie Zamawiającego, położonej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w pok. 621 znajdującym się na VI
piętrze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2019
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