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ax1l Powiat Gorlicki ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, 
NIP: 7382150787 
Zespól Szkól Zawodowych 	im. 	Kazimierza Pu łaskiego 	z 	siedzib ą  

w Gorlicach (38-300) przy ul. Niepodleg łości 5 
na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń  publicznych 

Zamawiaj ący przedstawia og łoszenie o zamówieniu na usiug ę  społeczną, tj. na świadczenie 
usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizacj ę  zakwaterowania 
wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej 	w ramach 
Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w Grecji w ramach projektu pt. 
„Podbój europejskich praktyk z ZSZ Pu łaskiego w Gorlicach" o numerze 
2019-1-PLO1-KA102-063146 jest finansowany ze środków Programu Unii 
Europejskiej Erasmus+ 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do 
składania ofert na us ługę  społeczną  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 
stycznia 	2004 	r. 	Prawo 	Zamówień 	Publicznych 	(tekst 	jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej „p.z.p." oraz Istotnych 

Tryb Warunków Zamówienia na us ługę  społeczną . 
Wartość  zamówienia nie przekracza równowarto ści kwoty określonej 
w art. 138g p.z.p. 
Szczegółowe 	informacje 	na 	temat 	przedmiotu 	zamówienia 	zawarto 
w Istotnych Warunkach Zamówienia. 

KOD CPV 55 100000-1 
55 11 00 00-4 
55300000-3 

Istotne warunki Dokumentacja w tym zakresie zosta ła zawarta w Za łączniku nr 1 IWZ do 
zamówienia niniejszego Publicznego zaproszenia do sk ładania ofert na us ługę  społeczną  
Opis przedmiotu 

Dokumentacja w tym zakresie zosta ła zawarta w Załączniku nr 1 do Istotnych 
zamówienia na 

Warunków Zamówienia 
us ługę  społeczną  
Miejsce realizacji Paralia Neou Panteleimona, 60065 Pieria 
zamówienia 
Termin realizacji 

I termin: 28.10.2019 r. - 08.11.2019 r. 
zamówienia 

Wymagania dla 
Wykonawca winien spelniaé warunki wskazane w Istotnych Warunkach 

 
Wykonawcy 

Zamówienia stanowiących załącznik nr 	1 	do niniejszego Publicznego 
zaproszenia do sk ładania ofert na us ługę  społeczną  

Kryteria oceny 
1) cena-60% 

ofert i ich waga 
2) termin bez kosztowego anulowania noclegu - 
3) termin płatnosci - 20% 

Wzór umowy I 
istotne Dokumentacja w tym zakresie zosta ła zawarta w Załączniku nr 4 do Istotnych 
postanowienia Warunków Zamówienia 
umowy 

Erasmus+ 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ  SPOŁECZNĄ  

Projekt pt. „Podbój europejskich praktyk z ZSZ Pułaskiego w GorIicach o numerze 2019-1-PLO1-KA1O2-063146 jest finansowany ze 
środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+ 
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Erasmus+ 
Na ofertę  składają  się  następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany przez osob ę/osoby uprawnione formularz oferty 

stanowiący Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia 
2) Oświadczenie 	wykonawcy 	dot. 	spe łnienia 	warunków 	udziału 	w 

postępowaniu (Załącznik nr 6a do IWZ); 
3) Oświadczenie wykonawcy dot. przes łanek wykluczenia z postępowania 

(Załącznik nr 6b do IWZ); 
4) Oświadczenie o braku powi ązań  (Załącznik nr 6c do IWZ); 
5) Dokument potwierdzaj ący rezerwacj ę  hotelu w terminie realizacji 

Dokumentacja działań ; 
ofertowa 6) Wykaz zrealizowanych us ług (Zał . Nr 3 do IWZ) wraz z dokumentami 
wymagana od referencyjnymi 
Wykonawcy 7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty wzgl ędnie do 

podpisania innych dokumentów sk ładanych wraz z ofertą, chyba, że 
zamawiający może je uzyskać  w szczególności za pomocą  bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególno ści rejestrów publicznych 
w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dzialalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2019 
poz. 700), a wykonawca wskaza ł  to wraz ze z łożeniem oferty, o ile prawo 
do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

8) Propozycj ę  menu zawartą  w Załączniku nr 5 do IWZ. 

Oferty na formularzu stanowi ącym Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków 
Sposób i miejsce Zamówienia należy składać : 
składania ofert w formie pisemnej na adres: Sekretariat, Zespól Szkól Zawodowych w 

Gorlicach, ul. Niepodleg łości 5, 38-300 Gorlice 
Termin skiadania 

12.09.2019 r., godz. 10:00 
ofert 
Sposób oceny Oferty zostaną  ocenione w oparciu o zasady wskazane w Istotnych Warunkach 
ofert Zamówienia 
Okres związania  

30 dni od dnia z łozenia oferty 
ofertą  
Osoba 

i Waldemar Gniady, dyrektor ZSZ m. Kazimierza Pu łaskiego w Gorlicach, 
kontaktowa dla 

telefon/fax: (18) 353 50 19, e-mail: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl  
Wykonawcy 

Zgodnie z art. 13 ust.! i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

Informacje str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 
dodatkowe -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Dorota 

Myszkowska-Janik, iodzszgorlice.edupoczta.pl 	18-3535019; 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ędą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego tj. na świadczenie us ługi hotelarskiej i 
restauracyjnej w tym realizacj ę  zakwaterowania 	i wyżywienia dla 

Projekt pt. „Podbój europejskich praktyk z ZSZ Pu łaskiego w GorlicacW" o numerze 2019-1-PLO1-KA1O2-063146 jest finansowany ze 

środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+ 
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rasmus+ 
uczestników mobilno ści międzynarodowej w ramach Programu Unii 
Europejskiej Erasmus+ w Grecji; 
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b ędą  osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie ń  
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; 
Pani/Pana dane osobowe b ędą  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako ńczenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje ca ły czas trwania umowy; obowi ązek podania 
przez Panią/Pana danych osobowych bezpo średnio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym okre ślonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; 
-konsekwencje niepodania okre ślonych danych wynikają  z ustawy Pzp; 
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b ędą  
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
-posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost ępu do danych 
osobowych Pani/Pana dotycz ących; na podstawie art. 16 RODO prawo do 
sprostowania Pani/Pana danych osobo wych** ;  
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrze żeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy urna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotycz ących narusza przepisy RODO; me 
przysługuje Pani/Panu: w zwi ązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo 
do usunięcia danych osobowych; 
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Gorlice, 04.09.2019 r 
	 mgr inż,,kValdernar 	ad 

miejscowość, data 	 podpis 
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