Ełk, dnia 14.01.2010r.
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na organizację wycieczki dla pracowników
Z. S. nr 5 w Ełku do Paryża

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku informuje, że zmienia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
Na str. 2 SIWZ rozdz. II jest:
II. Opis przedmiotu zamówienia

Paryż
7 – dniowa wycieczka
Realizacja między 20-31 lipca 2010r.

1 DZIEŃ
Wyjazd z Ełku – zbiórka - parking pod Pływalnią. Przejazd w kierunku Francji. Na trasie – nocleg - Niemcy lub Francja,
kolacja. Godziny wyjazdu należy dostosować tak, aby przyjazd do Paryża był w godzinach między 12:00- 13:00 .
2 DZIEŃ
Po śniadaniu rano wyjazd w kierunku Paryża i rozpoczęcie realizacji programu wycieczki.
3 DZIEŃ – 6 DZIEŃ
Realizacja zwiedzania następujących miejsc – szczegółowy program do opracowania przez biuro podróży.
Wersal - rezydencja i ogrody królewskie, dzielnica żydowska, Wyspa Cite - Katedra Notre Dame, Święta Kaplica i Pałac
Sprawiedliwości, Centrum Pompidou, Dzielnica Łacińska (Panteon, Sorbona, bulwar St. Michel, bulwar ST. Germain),
Cmentarz Pere Lachaise, Pałac Królewski
i Luwr, Plac Pigalle, Plac Blanche (Moulin Rouge), Łuk Tryumfalny i Pola Elizejskie (czas wolny na Avenue des
Champs elysees i Avenue Montaigne, Rue Faubourg ST. Honore), wizyta w Hotel des Invalides – muzeum armii i Dome
des Invalides z grobem Napoleona, wieczorna przejażdżka statkiem spacerowym po Sekwanie, dla chętnych wieczór w
kabarecie Moulin Rouge , Paradis Latin lub Belle Epoque (dodatkowo płatny), Opera, Wieża Eiffla, Wzgórze Montmartre,
Bazylika Sacre Coer, Place du Terre, Pałac Chaillat z perspektywą na Wieżę Eiffla, Plac Zgody i dzielnica XXI wieku La
Defence.
Dnia 6-go po śniadaniu – kontynuacja programu wycieczki w tym ok. 3-4 godz. wolne
w programie na indywidualne potrzeby i zakupy.
7 DZIEŃ
Zakończenie wycieczki.
Wykaz zwiedzanych obiektów z udziałem przewodnika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wersal
Katedra Notre Dame
Sorbona
Pałac Królewski
Luwr
Muzeum armii

Cena powinna obejmować:
- Przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, barek, wideo). W czasie postojów mile widziana kawa i herbata
- 5 noclegów w hotelu minimum **, pokoje dwuosobowe (1 nocleg na trasie, 4 noclegi w Paryżu lub okolicy)
- 6 śniadań wzmocnionych i 5 obiadokolacji (obiadokolacja składająca się z 2 dań) + 1 kolacja
- program turystyczny
- opiekę pilota
- przewodników w w/w obiektach
- ubezpieczenie KL – na równowartość 10 000 EURO/osobę
- NNW – na równowartość 4000 EURO/osobę
- bagażu – na równowartość 150 EURO/osobę
- wszelkie opłaty dot. autostrad, postojów autokaru
Cena nie powinna obejmować: (opłata dodatkowa)
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienianych w programie
- przejazdy środkami komunikacji miejskiej
Proszę podać cenę w EURO.
Miejsce wyjazdu i powrotu: Parking przy pływalni w Ełku ul. Sikorskiego 5
1. Transport – autokar klasy turystycznej ( klimatyzacja, uchylne siedzenia, WC, barek).
2. Ubezpieczenie NNW każdego uczestnika
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Program wycieczki” zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
zawierający szczegółowy opis trasy z przybliżonym określeniem godzinowym kolejnych pozycji programu i
propozycjami miejsc noclegów i hoteli.
4. W przypadku zaistnienia w trakcie wycieczki okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i były
niezależne od niego, co skutkowałoby, iż nie da się zrealizować jakiegoś punktu programu, Wykonawca będzie
zobowiązany do zmniejszenia ceny ofertowej (uczestnictwa) o koszt przejazdu i biletów wstępu.
5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze
umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej
SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Powinno być:
II. Opis przedmiotu zamówienia

Paryż, LUKSEMBURG
7 – dniowa wycieczka
Realizacja między 20-31 lipca 2010r.
1 DZIEŃ
Wyjazd z Ełku – zbiórka - parking pod Pływalnią. Przejazd w kierunku LUKSEMBURGA. Na trasie
– nocleg(miejsce noclegu do decyzji organizatora wycieczki)i kolacja.

2 DZIEŃ
Rano po śniadaniu wyjazd w kierunku LUKSEMBURGA, 3-4 godz. zwiedzanie najistotniejszych
miejsc
stolicy
zgodnie
z
sugestią
pilota
wycieczki.
Przejazd
do
Paryża
i wieczorne zwiedzanie Wieży Eiffla oraz rejs po Sekwanie.

3 DZIEŃ – 6 DZIEŃ
Realizacja zwiedzania następujących miejsc – szczegółowy program do opracowania przez biuro
podróży.
Wersal - rezydencja i ogrody królewskie, dzielnica żydowska, Wyspa Cite - Katedra Notre Dame,
Święta Kaplica i Pałac Sprawiedliwości, Centrum Pompidou, Dzielnica Łacińska (Panteon, Sorbona,
bulwar St. Michel, bulwar ST. Germain), Cmentarz Pere Lachaise, Pałac Królewski i Luwr, Plac
Pigalle, Plac Blanche (Moulin Rouge), Łuk Tryumfalny i Pola Elizejskie (czas wolny na Avenue des
Champs elysees i Avenue Montaigne, Rue Faubourg ST. Honore), wizyta w Hotel des Invalides –
muzeum armii i Dome des Invalides z grobem Napoleona, dla chętnych wieczór w kabarecie Moulin
Rouge , Paradis Latin lub Belle Epoque (dodatkowo płatny), Opera, Wzgórze Montmartre, Bazylika
Sacre Coer, Place du Terre, Pałac Chaillat z perspektywą na Wieżę Eiffla, Plac Zgody i dzielnica XXI
wieku La Defence.
Dnia 6-go po śniadaniu – kontynuacja programu wycieczki w tym ok. 3-4 godz. wolne
w programie na indywidualne potrzeby i zakupy.

7 DZIEŃ
Zakończenie wycieczki.

Wykaz zwiedzanych obiektów z udziałem przewodnika:
1. Wersal
Cena powinna obejmować:
- Przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, barek, wideo). W czasie postojów mile
widziana kawa i herbata
- 5 noclegów w hotelu minimum **, pokoje dwuosobowe z łazienką (1 nocleg na trasie, 4 noclegi
w Paryżu lub okolicy do 40 km. od obwodnicy paryskiej zw. Boulevard Periphepique)
- 6 śniadań (zwykłych) i 5 obiadokolacji (obiadokolacja składająca się z 2 dań) + 1 kolacja
- program turystyczny
- opiekę pilota
- przewodników w w/w obiektach
- ubezpieczenie KL – na równowartość 10 000 EURO/osobę
- NNW – na równowartość 4000 EURO/osobę
- bagażu – na równowartość 150 EURO/osobę
- wszelkie opłaty dot. autostrad, postojów autokaru
Cena nie powinna obejmować: (opłata dodatkowa)
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienianych w programie
- przejazdy środkami komunikacji miejskiej (w razie zaistnienia takiej potrzeby)
Proszę podać cenę w EURO.
Miejsce wyjazdu i powrotu: Parking przy pływalni w Ełku ul. Sikorskiego 5
2. Transport – autokar klasy turystycznej ( klimatyzacja, uchylne siedzenia, WC, barek).
3. Ubezpieczenie NNW każdego uczestnika
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Program wycieczki” zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, zawierający szczegółowy opis trasy z przybliżonym określeniem
godzinowym kolejnych pozycji programu i propozycjami miejsc noclegów i hoteli.
5. W przypadku zaistnienia w trakcie wycieczki okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć i były niezależne od niego, co skutkowałoby, iż nie da się zrealizować jakiegoś

punktu programu, Wykonawca będzie zobowiązany do zmniejszenia ceny ofertowej
(uczestnictwa) o koszt przejazdu i biletów wstępu.
6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami
zawartymi we wzorze umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Na str. 11, 16 SIWZ rozdz. II jest:
Wzór oferty: ilość uczestników 60 osób
Wzór umowy: ilość uczestników 60 osób
Powinno być:
Ilość uczestników 52 osoby

W związku ze zmianą ilości uczestników zmienia się maksymalną kwotę
na wykonanie zadania z 90 000 zł na 78 000 zł.
Na str. 8 SIWZ rozdz. XII jest:
XII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
1) cena
60%
2) warunki zakwaterowania i lokalizacja hotelu
20 %
3) parametry autokaru
10 %
4) atrakcyjność programu wycieczki 5%
5) doświadczenie pilota 5%
Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.:
za najkorzystniejszą cenę 60 pkt.
warunki zakwaterowania i lokalizacja hotelu 20 pkt.
parametry autokaru 10 pkt.
atrakcyjność programu wycieczki 5 pkt
doświadczenie pilota 5 pkt
razem - 100 pkt.
2. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom, członkowie komisji przyznają punkty za powyższe
kryteria wg następujących zasad:
2.1. Kryterium – cena
Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena =

cena oferowana minimalna
___________________
x 60 pkt.
cena badanej oferty

2.2 Kryterium – warunki zakwaterowania i lokalizacja hotelu
wyposażenie i wygląd pokoi toalety (zdjęcia) lokalizacja hotelu, orientacyjny czas dojazdu do centrum Paryża,
środki komunikacji miejskiej2.3. Kryterium - parametry autokaru

od 4 do 6 pkt.
6 pkt.
8 pkt.

a) Rok produkcji autokaru –
b) klimatyzacja c) toaleta d) rozkładane siedzenia e) odstęp między rzędami siedzeń f) składane stoliki w oparciach foteli g) barek h) wygląd ogólny – zdjęcia (tapicerka i wygląd zewnętrzny) -

od 1 do 2 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.

2.4. Atrakcyjność programu wycieczki
a) realizacja wszystkich punktów programu zgodnie z SIWZ Zamawiającego –
b) atrakcyjnie ułożony plan poszczególnych dni zwiedzania –

4 pkt
1 pkt

2.5. Doświadczenie pilota
a) doświadczenie pilota w wycieczkach do Paryża – (ilość oprowadzonych grupoświadczenie pilota- strona 13 SIWZ) -3 pkt
b) znajomość jęz. francuskiego w stopniu podstawowym (oświadczenie pilota strona 14 SIWZ) 2 pkt

3.
4.

5.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez zamawiającego.
Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Powinno być:
XII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia, Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena
60%
2) kategoria hotelu
20 %
3) parametry autokaru
15 %
4) doświadczenie pilota 5%
Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100
pkt, tj.:
za najkorzystniejszą cenę 60 pkt.
kategoria hotelu 20 pkt.
parametry autokaru 15 pkt.
doświadczenie pilota 5 pkt
razem - 100 pkt.
2. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom, członkowie komisji przyznają
punkty za powyższe kryteria wg następujących zasad:

2.1. Kryterium – cena
Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena =

cena oferowana minimalna
___________________
x 60 pkt.
cena badanej oferty

2.2 Kryterium – kategoria hotelu
** *** **** -

10 pkt.
15 pkt.
20 pkt.

2.3. Kryterium - parametry autokaru
a) Rok produkcji autokaru –
b) klimatyzacja c) toaleta d) rozkładane siedzenia e) składane stoliki w oparciach foteli f) barek g) wygląd ogólny – zdjęcia (tapicerka i wygląd zewnętrzny) -

od 1 do 5 pkt.
3 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
od 1 do 3 pkt.

2.4. Doświadczenie pilota
a) doświadczenie pilota w wycieczkach do Paryża – (ilość oprowadzonych grupoświadczenie pilota- strona 13 SIWZ) -

-3 pkt

b) znajomość jęz. francuskiego w stopniu podstawowym (oświadczenie pilota strona 14 SIWZ) 2 pkt
3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
określonym przez zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny
udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Ponadto informujemy, że w modyfikacji z dnia 11.01.2010r. wkradł się błąd
dotyczący śniadania drugiego dnia wycieczki. Właściwe miejsce śniadania po
noclegu to oczywiście Niemcy przy okazji 1 noclegu.

Zatwierdzam dnia 15-01-2010 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 5
Kazimierz Czepułkowski

