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ZS ND   3201 / 1 / 2017       Niedźwiada, 01.03.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania                                    

pn.: Organizacja 2-dniowej wycieczki w Góry Świętokrzyskie.     

 

 

I. Informacje ogólne: 

Zamawiający:   

Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej                                

39-107 Niedźwiada 40,                                                          

tel. 17 22 13 393 

działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz niżej wymienionych Zamawiających,  

1. Zespół Szkół nr 1 w Ropczycach, ul. Wyspiańskiego 8, 39-100 Ropczyce,  

2. Zespół Szkół nr 5 w Ropczycach ul. Szkolna 33, 39-100 Ropczyce. 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.)  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 2-dniowej wycieczki w Góry Świętokrzyskie dla 32 osób,                     

w terminie 29 i 30 kwietnia 2017 r. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wycieczki dla nauczycieli                             

i pracowników szkół  z terenu Gminy Ropczyce. 

CPV: 63.51.10.00-4  organizacja wycieczek 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty jest w  załączniku nr 1. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada  aktualny wpis                         

do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 187 z późń. zm.) prowadzonego 

przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usługi na czas jej realizacji dysponował autokarem minimum 40 

- osobowym z powierzchnią bagażową umożliwiającą zapakowanie bagaży uczestników wycieczki. 

3. Wykonawca usługi jest zobowiązany do: 
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1) zapewnienia opieki pilota wycieczek  posiadającego uprawnienia potwierdzone stosownymi 

dokumentami, zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 poz. 187 z późń. zm.), 

2) zapewnienia przewodnika turystycznego  

V. Wynagrodzenie: płatne przelewem do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty                                    

(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z treścią niniejszego zapytania.  

2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru stanowiącego                                        

załącznik nr 2 do zapytania. Cena ofertowa (łącznie z VAT),  musi być wpisana do formularza oferty                  

i podana słownie i cyfrowo. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc                        

po przecinku.  

3. W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy to wskazać                         

w ofercie (wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres). 

4. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych                               

a w przypadku podmiotów zagranicznych posiadanie stosownego zezwolenia. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona                             

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Oferty w formie pisemnej należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół                    

w Niedźwiadzie Dolnej, 39-107 Niedźwiada 40,  w terminie do dnia 09.03.2017 r. do godziny 15:00.  

 

VII. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą w przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących                          

w jej skład elementów.  Cena podana w ofercie jest ostateczna, nie podlega zmianom w trakcie trwania 

umowy. W cenie należy ująć wszelkie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niezbędne do 

wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia finansowe miedzy 

zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie – PLN.    

3. Podana w ofercie cena brutto (łącznie z VAT) powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu umowy, jaka zostanie zawarta po wyborze oferty. 

 

IX. Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

- cena brutto   - 100% 

1. Przeliczenie poszczególnych kryteriów na punkty będzie wyglądało następująco: 

1)  Kryterium: cena 

 Wartość punktowa kryterium Cena - Pc obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 

 

                             najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie 

Pc = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 % 

                                                     cena oferty badanej 
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Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans oceny oferty w kryterium ceny, przy czym otrzymany wynik zostanie 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Informacje  w sprawie niniejszego zamówienia można uzyskać pod nr  tel.17 22 13 393,    

XI. Istotne dla stron postanowienia umowy 

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp, zostaną 

zawarte odrębne umowy przez każdego z zamawiających wskazanych w punkcie I zapytania, w oparciu o zapisy 

zawarte w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

XII. Unieważnienie postępowania i zamknięcie postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz zamknąć postępowanie bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 -   Oferta cenowa  

3. Załącznik nr 3  – Projekt  umowy   

 

 

 

 

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez 

Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”. 


