
Nazwa zamówienia: „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych” – trzy grupy sportowe. 
Zadanie 1. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa pływaków”. Zadanie 2. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa koszykarzy + grupa siatkarze” –  dwie grupy. 

Zadanie 3. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa lekkoatletów”. 
Znak sprawy: ZP/ZSS.333-1/17 

 

 
Dąbrowa Górnicza, 12.05.2017r. 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 12.05.2017r. 

 

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie: „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych” – trzy grupy sportowe. 
Zadanie 1. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa pływaków”. 

Zadanie 2. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa koszykarzy + grupa siatkarze” –  dwie grupy. 

Zadanie 3. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa lekkoatletów”. 

 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 252 000,00 zł brutto, w tym: 

Zadanie 1 – 63 000,00 zł brutto; Zadanie 2 – Turnus I – 63 000,00 zł brutto / Turnus II – 46 200,00 zł brutto; Zadanie 3 – 79 800,00 zł brutto. 

2. Nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące ceny, deklaracji terminu gwarancji, mocy silnika, zabudowy. 
 

 

L.p.  

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

 

 

Cena brutto za jednego 

uczestnika 

Spotkanie z 

dietetykiem sportowym 

– omówienie tematów 

opisanych przez  

zamawiającego 

Spotkanie z dietetykiem 

sportowym – tematy 

dodatkowe 

zaproponowane przez 

wykonawcę/ dietetyka 

sportowego – minimum 2 

tematy 

Spotkanie z 

rehabilitantem i/lub 

fizjoterapeutą 

sportowym– omówienie 

tematów opisanych przez 

zamawiającego 

Spotkanie z 

rehabilitantem i/lub 

fizjoterapeutą sportowym 

– tematy dodatkowe 

zaproponowane przez 

wykonawcę/ rehabilitanta 

i/lub fizjoterapeutę 

sportowego – minimum 2 

tematy 

 

Zadanie 1. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa pływaków”. 

 

 

1 

Biuro Podróży Organizacji Szkoleń  

i Konferencji „ALTAIR”  

mgr Maria Wieloch 

ul. Pod Młynem 50, 40-313 Katowice 

tel. 32 / 256 62 39 (506 104 100) 

fax. 32 / 256 62 39 

mail: altair@altair.travel.pl  

698,00 TAK TAK TAK TAK 

Zadanie 2. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa koszykarzy + grupa siatkarze” –  dwie grupy. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Szkoleniowo-

Wypoczynkowe „HALNIAK” 

Barbara Szczerek, 

43-470 Istebna 1326, Powiat Cieszyn 

Tel. 33 / 855 69 78 

Mail: info@centrum.halniak.pl 

 

Cena brutto za jednego 

uczestnika dla turnusu I i II. 
 

699,00 

TAK TAK TAK TAK 

Zadanie 3. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa lekkoatletów”. 

 

mailto:info@centrum.halniak.pl


Nazwa zamówienia: „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych” – trzy grupy sportowe. 
Zadanie 1. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa pływaków”. Zadanie 2. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa koszykarzy + grupa siatkarze” –  dwie grupy. 
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Centrum Tłumaczeń 

Doradztwa i Edukacji 

Pragmatic Sp. z o.o. ul. 

Warszawska 49 lok. 50 

25-531 Kielce 

Tel. 41 / 368 76 22;  

Fax. 41 / 242 10 26  

Mail: biuro@pragmatic.kielce.pl 

950,00 TAK TAK TAK TAK 

 

4 
Biuro Podróży Organizacji Szkoleń  

i Konferencji „ALTAIR”  

mgr Maria Wieloch 

ul. Pod Młynem 50, 40-313 Katowice 

tel. 32 / 256 62 39 (506 104 100) 

fax. 32 / 256 62 39 

mail: altair@altair.travel.pl 

698,00 TAK TAK TAK TAK 

 

UWAGA 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku 

Przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może załączyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 
1. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 

Sprawę prowadzi: 
Pani Beata Kryza – fax. / 032/ 262-69-68; e-mail: sekretariat@zssdg.edu.pl 

 

 

 

 Zatwierdzam: 

   mgr Dorota Przewieźlik 

……..………………………… 

podpis znajduje się na oryginale 
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..................................................... 

nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 
Zamawiający: 

Zespół Szkół Sportowych  

im. Polskich Olimpijczyków  

41-300 Dąbrowa Górnicza  

ul. Chopina 34 

 
 

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe): 

□ 
nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o  ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. 

„Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych” – trzy grupy sportowe. 
Zadanie 1. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa pływaków”. 

Zadanie 2. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa koszykarzy + 

grupa siatkarze” –  dwie grupy. 

Zadanie 3. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa lekkoatletów”, 

 

prowadzonym przez Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej. 

 
 

 

□ 
należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty  

w postępowaniu pn. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych” – trzy 

grupy sportowe. 
Zadanie 1. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa pływaków”. 

Zadanie 2. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa koszykarzy + 

grupa siatkarze” –  dwie grupy. 

Zadanie 3. „Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych – grupa lekkoatletów”, 
 

prowadzonym przez Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej. 
 

 

 

1. nazwa podmiotu ........……………………………………………..…………………………… 

 

2. nazwa podmiotu ………........……………………………………..…………………………… 

 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

…………………………………………………………………….………………….………………… 


 

...................................................... .......................................................... 

/miejscowość i data/ /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/ 

 

 

 

Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony 

Zamawiającego). 

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 


