
Sosnowiec, 30 maja 2016 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
NA WSPÓŁORGANIZACJĘ

LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - PÓŁKOLONII 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Sosnowcu  zaprasza  zainteresowane  Podmioty  do  składania  ofert
na współorganizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - półkolonii, w niżej wymienionym zakresie:

1. Przedmiot oferty:
– półkolonie odbywać się będą na terenie obiektów MOSiR Sosnowiec, bądź innych wynajętych do tego celu,

w ośmiu turnusach, w terminach: 27.06-1.07.2016, 4-8.07.2016, 11-15.07.2016, 18-22.07.2016, 25-29.07.2016,
1-5.08.2016, 8-12.08.2016, 22-26.08.2016; w każdym z turnusów uczestniczyć będzie 96 dzieci, uczniów szkół
podstawowych,  podzielonych  na  osiem  grup.  Zajęcia  w  ramach  półkolonii  odbywać  się  będą
od poniedziałku do piątku w godz. 7-16,

– w ramach współorganizacji  MOSiR zobowiązuje się do: zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty,
zapewnienia kierownika wypoczynku oraz wychowawców wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przeprowadzenia  zapisów na wypoczynek oraz  poniesienia  innych wydatków niezbędnych do organizacji
przedsięwzięcia ustalonych z Podmiotem wyłonionym do zawarcia umowy współorganizacji,

– w ramach współorganizacji Partner zobowiązuje się do: zapewnienia wyżywienia uczestnikom półkolonii oraz
wychowawcom w postaci dwudaniowego obiadu każdego dnia każdego z turnusów oraz przygotowania planu
wypoczynku wraz z propozycją podziału wydatków, a także przyjmowania opłat za uczestnictwo w wysokości
200 zł brutto za jednego uczestnika w jednym turnusie.

2. Oferta powinna zawierać:

– wypełniony formularz ofertowy - do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu
i  Rekreacji  w  Sosnowcu  pod  adresem  http://www.mosir.sosnowiec.pl/bip  w  zakładce  „Ogłoszenia
o konkursach”.,

– dokumenty wymienione w formularzu ofertowym jako załączniki.

3. Wymogi stawiane Oferentowi:
– posiadanie  odpowiedniej  wiedzy,  umiejętności  i  doświadczenia  oraz  zasobów  technicznych

i osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu oferty,
– w  stosunku  do  Oferenta  nie  jest  prowadzone  postępowanie  likwidacyjne,  upadłościowe

(w tym układowe), ani nie zachodzą żadne przesłanki uzasadniające podjęcie takich postępowań.

4. Termin i miejsce złożenia oferty:
– oferty należy składać osobiście w sekretariacie MOSiR (Sosnowiec, ul. 3 Maja 41) w terminie do 6 czerwca

2016  roku,  do  godziny  15:30,  w  zamkniętych,  nieuszkodzonych  kopertach  z  dopiskiem  „Oferta  na
współorganizację letnich półkolonii 2016”.

5. Sposób sporządzenia oferty:
– formularz  ofertowy  musi  być  podpisany  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Oferenta  (w  przypadku

pełnomocnika konieczne jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub uwierzytelnionego przez notariusza
odpisu pełnomocnictwa).

6. Kryteria oceny oferty:
Przyjmuje się następujące kryteria oceny złożonych ofert:
– wysokość wynagrodzenia,
– program zajęć.
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7. Pozostałe postanowienia:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu zastrzega sobie prawo:
– odrzucenia  ofert  złożonych  po  terminie  lub  nie  spełniających  wymogów  określonych  w  niniejszym

ogłoszeniu,
– zamknięcia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
– unieważnienia całości lub części niniejszego postępowania, bez podania przyczyn,
– odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

8. Dodatkowych informacji w przedmiocie niniejszego postępowania udziela: 
– Michał Rakoczy - Dział Rozwoju i Promocji Sportu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,

nr tel. 601 460 091.
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