SZKOŁA RÓWNYCH SZANS EDYCJA VIII

Z.Sz.241.6.2018
Łysów, dn. 20.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wycieczek
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łysowie w ramach projektu
„Szkoła Równych Szans VIII” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer umowy RPMA.10.01.01-14-7366/16

1. Zamawiający
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Łysowie
Łysów 89
08-109 Przesmyki
tel/fax 25 641 27 28
e-mail: sp_lysow@onet.pl
działająca w imieniu Gminy Przesmyki
2. Tryb postępowania
Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro realizowane zgodnie z
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2017r., poz. 1579 z późn. zm.) prowadzonym w oparciu o Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora
Zespołu Szkół w Łysowie z dnia 02.01.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30000 euro
3. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie następujących wyjazdów
edukacyjnych:
1.1.
Jednodniowy wyjazd edukacyjny zorganizowany w ramach zajęć z Zadania 3:
Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw i umiejętności oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie
eksperymentu – matematyka, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 28
uczniów i 4 opiekunów (gr. I, uczniowie klas I-IV). – koszty transportu, biletów
wstępu, warsztatów i przewodników. Termin wyjazdu zostanie uzgodniony z
wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Końcowy termin
zorganizowania wyjazdu to 30.09.2018 r.

1.2.
Jednodniowy wyjazd edukacyjny zorganizowany w ramach zajęć z Zadania 3:
Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
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postaw i umiejętności oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie
eksperymentu – matematyka, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 38
uczniów i 4 opiekunów (gr. II, uczniowie klas IV-VII). – koszty transportu, biletów
wstępu, warsztatów i przewodników. Termin wyjazdu zostanie uzgodniony z
wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Końcowy termin
zorganizowania wyjazdu to 30.09.2018 r.
Ostateczna liczba uczestników może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu o 1 do 3 osób
i zostanie podana najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby
uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej proponowanej przez Wykonawcę.
Terminy wyjazdów nie muszą się pokrywać ze sobą.
2. W ramach realizacji umowy wykonawca będzie zobowiązany do:
- zapewnienia dojazdu i przejazdu autokaru o podwyższonym standardzie zgodnie z
programem wycieczki
- zapewnienia biletów wstępu na wystawy w Centrum Nauki Kopernik oraz biletów do
Laboratoriów/lub Planetarium
- pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych
- zapewnienie opieki pilota/pilotki na całej trasie wycieczki
- ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdu

4. Wymagania i warunki zamawiającego:
- termin realizacji i zamówienia od 10 - 30.09.2018 r.
- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.)
5. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30.08.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie
Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Łysowie, Łysów 89, 08-109 Przesmyki, na
formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 oraz powinna zawierać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 2 i kopie uprawnień do wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1553 ze zm.)
2) Dokumenty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na
organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łysowie w związku z
realizacją projektu „Szkoła Równych Szans – VIII edycja”
3) Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych
dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: sp_lysow@onet.pl
4) O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Zespołu Szkół
Szkoły Podstawowej w Łysowie, Łysów 89, 08-109 Przesmyki. Złożenie oferty
stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z akceptacją
zawartych w nim zapisów.
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5) Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8) Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.
9) W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację
usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów,
Zleceniodawca dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

6. Kryterium wyboru oferty:
1. Kryterium wyboru oferty będzie cena – 100 %
2. Najkorzystniejsza ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca
odrzuceniu.

7. Informacje dodatkowe
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej
Zespołu Szkół w Łysowie www.zslysow.pl .
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Elżbietę Bobryk –
koordynatorkę Projektu: telefonicznie, pod numerem: 25 641 27 28 ; 668160518
lub mailowo pod adresem: sp_lysow@onet.pl
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
z dnia 20.08.2018 r.

Szkoła Podstawowa w Łysowie
Łysów 89
08-109 Przesmyki
działająca w imieniu Gminy Przesmyki

Formularz oferty wykonawcy
1. Dane wykonawcy:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………….
Numer faksu: …………………………………………………………………………………………………………………

2. Zobowiązanie wykonawcy:
W związku z zapytaniem ofertowym na organizacje wycieczek dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Łysowie w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans VIII”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego; numer umowy RPMA.10.01.01-14-7366/16
składam ofertę na realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu
ofertowym na cenę łączną:
- netto ……………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………..)
- brutto …………………………….zł (słownie: …………………………………………………………………………)
- w tym kwota VAT ……..% ……………………zł (słownie ………………………………………………………..)
w tym:
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1) Jednodniowy wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 28
uczniów i 4 opiekunów (gr. I, uczniowie klas I-IV)
koszt w łącznej kwocie: ………………………………… zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….)
Co w przeliczeniu na jedna osobę wynosi: ………………………………. zł brutto
2) Jednodniowy wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 38
uczniów i 4 opiekunów (gr. II, uczniowie klas IV-VII).
koszt w łącznej kwocie: ………………………………… zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….)
Co w przeliczeniu na jedna osobę wynosi: ………………………………. zł brutto

Oświadczam, że:
1. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert
2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy z Zamawiającym.
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

………………………………………., dnia ………………………….
miejscowość,
data

………………….……………………………………………
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
z dnia 20.08.2018 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę
Przesmyki oraz Szkołę Podstawową w Łysowie moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia działań projektu „Szkoła Równych Szans VIII” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; numer
umowy RPMA.10.01.01-14-7366/16.

……………….……………………………………………………………………..
data i podpis wykonawcy
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