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Czartajew 07.05.2019 

ZSZ.III.2171-3/2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO 

   zakwaterowanie uczniów  odbywających 4-tygodniowe ponadprogramowe 

staże w związku z realizacją projektu „ Dziś stażysta jutro pracownik” 

realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w 

Czartajewie 
 

1. Zamawiający:  

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130 Czartajew 

17-300 Siemiatycze 

tel. 856552870 

FAX: 856552870 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie 16 uczniów i 2 opiekunów z  

Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, odbywających 4-

tygodniowe ponadprogramowe staże w związku z realizacją projektu „Dziś stażysta 

jutro pracownik”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej III Kompetencje i 

Kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

 

Kod PCV 55.10.00.00-1- Usługi hotelarskie 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakwaterowanie 16 uczniów i 2 opiekunów z Zespołu Szkół Technicznych  

im. W. St. Reymonta w Czartajewie, odbywających 4-tygodniowe 

ponadprogramowe staże w pokojach z odrębnymi 1-osobowymi łóżkami 

wraz z pościelą o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych 

w kategorii dwugwiazdkowej, posiadające między innymi telewizję oraz 

łazienkę wyposażoną w umywalkę, toaletę, wannę lub prysznic, znajdujące 

się na terenie miasta Białystok.  

2. Zamawiający nie pokrywa kosztów zakwaterowania osób towarzyszących, 

kosztów płatnych rozmów telefonicznych, kosztów związanych z 

udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Wymienione 

koszty jeżeli powstaną zostaną opłacone indywidualnie przez uczniów . 

3. Miejsce zakwaterowania powinno znajdować się na terenie miasta Białystok. 

4. Cała grupa uczestników musi być zakwaterowania w jednym budynku. 

5. Miejsce zakwaterowania w centralnej części miasta Białystok z dogodnym 

dostępem do komunikacji miejskiej, pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe, 

łazienka, TV w pokoju, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

6. Wykonawca musi zapewnić podział pomieszczeń ze względu na płeć oraz 2 

opiekunom pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe z dostępem do łazienki. 

3. Termin realizacji zamówienia:  od 1 lipca do 26 lipca 2019 (25 noclegów) z 

sobotami i niedzielami- zakwaterowanie w Białymstoku. 

4. Warunki gwarancji: nie dotyczy 

5. Warunki płatności:   

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywać się na podstawie 

wystawionej faktury/rachunku.   

2. Faktura/rachunek będzie płatna/y w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej 

przez Wykonawcę do Zamawiającego.    

3. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na następujące dane adresowe:  

Nabywca: 

Powiat Siemiatycki 

ul. Legionów Piłsudskiego 3 
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17-300 Siemiatycze  

NIP:544-14-37-102 

Odbiorca: 

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130 Czartajew  

17-300 Siemiatycze 

4. Faktura/rachunek będzie wysyłana/y  lub doręczona do  Zespół Szkół Techniczny 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie ul. Długa 130 Czartajew, 17-300 Siemiatycze  

5.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zawierający mogą 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100% 

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie 

dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)/jeśli 

dotyczy:   

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte 

w jej treści/jeśli dotyczy: umowa w załączeniu załącznik nr 2 

9. Sposób przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym  

załącznik nr 1, w języku polskim , 

2) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby 

upoważnione,  

3) Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać 

wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty  

i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy : 

sekretariat@zst.czartajew.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Zespół Szkół 

Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie  17-300 Siemiatycze ul. Długa 

130 Czartajew z dopiskiem „Zakwaterowanie uczniów  odbywających 4-

mailto:sekretariat@zst.czartajew.pl
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tygodniowe ponadprogramowe staże w związku z realizacją projektu „ Dziś 

stażysta jutro pracownik” lub dostarczyć osobiście do dnia 15.05.2019 r. do 

godziny 12:00 do biura projektu w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie- 

sekretariat. 

 

 

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Dobrzyńska, koordynator projektu  

Telefon: 602383372 

Adres e-mail: sekretariat@zst.czartajew.pl  
 

 
12.Informacje o formalnościach: 

1.Informacja z wyboru zostanie podana: 

- na tablicy ogłoszeń 

 na stronie internetowej www.zst.czartajew.pl 

 

Załączniki: 

1.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2-Wzór umowy 

 
 

                                        Alfred Bajena 

       Dyrektor ZST w Czartajewie 
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