
                                                                           

        Brzeźnica, dnia 24.03.2015r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w związku z realizacją projektu „Uczeń na 

5 w ZSP w Brzeźnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1 – Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej poprzez wypełnienie formularza załączonego do 

niniejszego zapytania zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

Zamawiający: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy 

ul. Kozielska 11 

47-411 Rudnik 

NIP 6391826746 

REGON 001285944 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Dotyczy projektu  „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” 

A)Przedmiot zamówienia obejmuje organizację i realizacje jednodniowej 

wycieczki do Wieliczki i Krakowa Ogród Doświadczeń i Muzeum Inżynierii 

Miejskiej  

Termin wyjazdu: maj-czerwiec 2015 r. 

LP Nazwa towaru/usługi Ilość osób 

1. Transport obejmujący: 
 
1.wyjazd z przewodnikiem grupy 37 osobowej(34 dzieci+3 
opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: 
- 37 osób spod Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzeźnicy, ul. 
Kozielska 11, 47-411 Rudnik na trasie Brzeźnica – Wieliczka Kraków 
2. powrót grupy 37 osobowej(34 dzieci+3 opiekunów) z Krakowa: 

- 37 osób (34 dzieci+3 opiekunów) do Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Rudnik 

37 

2. Ubezpieczenie NNW (34 dzieci i 3 opiekunów) 37 

3. Wyżywienie dla uczestników (+kierowcy) wyjazdu składające się z: 
-zupy 
-II dania (ziemniaki opiekane, sztuka mięsa, surówka+ kompot+ 
owoc/lub inne) 

38 

4. Program obejmujący: 
 
-zwiedzanie Wieliczki - zwiedzanie kopalni soli (bilety wstępu), 
-zwiedzanie Krakowa: – zwiedzenie Ogrodu Doświadczeń i Muzeum 
Inżynierii Miejskiej (bilety wstępu - łączony),  
           - lekcja muzealna+warsztaty edukacyjne np. w poszukiwaniu 
ukrytej szkatułki 
 

37 



                                                                           

 

 

Zamawiający  może zwiększyć zamówienie zgodnie z rozdziałem 3, podrozdziałem 

3.1, sekcją 3.1.3 ust. 8  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki dnia 15 grudnia 2011r. Decyzja zostanie podjęta przez 

Zamawiającego w przypadku posiadania środków finansowych przeznaczonych na 

ten cel. W takim wypadku zamawiający ogłosi nowe postępowanie lub podejmie 

negocjacje z dotychczasowym wykonawcą, o ile dodatkowe zamówienie w całości 

dotyczyć będzie przedmiotu zamówienia i wartość sumy zamówień obecnego i 

dodatkowego nie przekroczy odpowiednich progów wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

a) wypełniony formularz (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem(załącznik nr1) 

załączony do niniejszego zapytania można złożyć osobiście w siedzibie 

Zamawiającego ul. Kozielska 11, Brzeźnica 47-411 Rudnik, przesłać za pomocą 

poczty elektronicznej na adres: spbbrzeznica@poczta.onet.pl(w przypadku wysłania 

oferty drogą e-mailową musi być ona zeskanowana, aby był widoczny czytelny 

podpis oferenta) przesłać pocztą na adres Zamawiającego ul. Kozielska 11, 

Brzeźnica 47-411 Rudnik  

b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo PLN z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, 

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, 

d) oferta musi obejmować organizacje i realizację całości programu wycieczki. 

3. Oferta musi zawierać: 

1). Pełną nazwę Oferenta. 

2). Adres i siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP i  REGON 

3). Cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto, zawierająca podatek VAT, który 

Oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie 

koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach 

określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

4). Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania 

w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub 

opisany pieczątkami imiennymi. 

5) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym-Załącznik nr 1, 
6). W cenę oferty wliczony powinien być udział opiekunów zgodnie z punktem 1. A- 
3 opiekunów,  
 
4.Warunki realizacji usługi: 

a) warunki płatności- przelew bankowy na konto Wykonawcy za organizacje i 

realizacje wycieczki zgodnie z punktem A w terminie 10 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury, 

b) miejsce wyjazdu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, ul. Kozielska 

11, Brzeźnica 47-411 Rudnik 



                                                                           

c) realizacja zlecenia zgodnie z zamówieniem. 

 

5.Termin realizacji zamówienia: część A) maj-czerwiec 2015 

          

 

6.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena-100%. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto. 

 

7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

8.Termin, do którego należy składać oferty: 5.05.2015r. do godz. 15:00 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych. Oferty, które wpłyną po 

terminie 5.05.2015r. po godz. 15.00 nie będą rozpatrywane. 

 

9.Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Maria Koloch tel. 606711174, e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

Ewa Ryś tel. 4106726 

 

10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru 

żadnej oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

11. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: pn.: „Uczeń na 5 w ZSP w 

Brzeźnicy”. Projekt nr WND-POKL.09.01.02-24-003/14-00 jest finansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty,  Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych.  

 

12. Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

 

 

                                                                                    Dyrektor szkoły 

                                                                                         Ewa Ryś 
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