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  pieczęć Składającego zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Radomyśl

Wielki,  na  podstawie  art.  44  ust.  3   ustawy   z  dnia  27  sierpnia  2009r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w zw. art. 4 pkt 8

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  

Dz.U.  z  2010r.  Nr  113,  poz.  759)  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w Radomyślu Wielkim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług :

1. Składający  zapytanie  ofertowe -  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  

w Radomyślu Wielkim

2. Przedmiot  zamówienia – 

wyjazd edukacyjno- integracyjno-kulturalny dla uczestników projektu „Czas na aktywność

w  gminie  Radomyśl  Wielki”  oraz  osób  z  ich  otoczenia  w  liczbie   43  osób  

(19  osób  dorosłych,  w  tym  4  opiekunów  oraz  24  dzieci  w  wieku  szkolnym  

i przedszkolnym), w dniu 22 sierpnia 2014 r. 

3. Szczegółowe warunki dotyczące usługi:

- składający ofertę zapewnia wszystkim uczestnikom wyjazdu transport z miejsca wyjazdu –

parking obok Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (godz. 7.00), do miejsca docelowego

– Kraków oraz poruszanie się autokarem po Krakowie, oraz transport z Krakowa, do miejsca

docelowego -  parking obok Urzędu Miejskiego w Radomyślu  Wielkim,  składający ofertę

ponosi koszty transportu oraz parkingu w miejscu postoju,

- składający ofertę zapewnia wszystkim uczestnikom wyjazdu ubezpieczenie NNW,
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-  wyjazd  edukacyjny  obejmuje:  usługę  przewodnicką  wraz  ze:  zwiedzaniem  Wawelu  –

reprezentacyjne komnaty królewskie i prywatne apartamenty królewskie, katedra wawelska,

Dzwon  Zygmunta,  groby  królewskie,  Smocza  Jama,  dama  z  gronostajem;  przejście  z

Wawelu  i  usługę  przewodnicką  w  czasie  zwiedzania   Rynku  Krakowskiego  w  tym:

zwiedzanie  Sukiennic,  Kościoła  Mariackiego,  Bramy  Floriańskiej,  Barbakanu).  Po

zwiedzaniu  Rynku  Głównego  dla  uczestników  wyjazdu  przewidziany  jest   czas  na

indywidualny spacer ( ok. 1 godz.)

- składający ofertę zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu ciepły posiłek składający

się z dwóch dań ( zupa - rosół z makaronem lub pomidorowa z makaronem lub ryżem,

drugie danie – pierogi – ruskie), deser – szarlotka lub sernik, nie mniej niż 10 dkg na osobę,

kompot-  nie  mniej  niż 250 ml na osobę.  Czas posiłku przewidziany jest  po zakończeniu

zwiedzania  Wawelu,  a  przed  zwiedzaniem  Rynku  Głównego  (  w  okolicach  miejsca

zwiedzania)

4.  Inne istotne warunki:

- Składający ofertę ma dysponować aktualnym wpisem do rejestru organizatorów turystyki i

pośredników turystyki, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach

turystycznych  (tekst  jednolity  z  2004  r.  nr  223,  poz.  2268  z  późn.  zm.)  i  przedłożyć  jej

kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz ofertą

- składający ofertę ma zapewnić opiekę pilota wycieczki przez cały czas trwania wyjazdu,

pilot  ten  ma  dysponować  aktualnymi  uprawnieniami  nadanymi  przez  właściwego

marszałka zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(tekst jednolity z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.); składający ofertę przedłoży wraz z

ofertą kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w/w uprawnień;

- składający ofertę ma zapewnić usługę przewodnicką w czasie zwiedzania Wawelu oraz  w

czasie spaceru z Wawelu na Rynek  oraz po jego okolicach ( Barbakan, Brama Floriańska,

Rynek Główny wraz z wejściem do Kościoła Mariackiego i Sukiennic) przez przewodnika

dysponującego  stosownymi  uprawnieniami  nadanymi  przez  właściwego  marszałka

województwa

- składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu
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- przed wyjazdem, funkcjonariusze Policji sprawdzą stan techniczny pojazdu oraz trzeźwość

kierowcy,  w  związku  z  tym  autokar  ma  dojechać  pod  komisariat  Policji  w  Radomyślu

Wielkim na godz. 6.40.

4. Przy wyborze oferty - kryterium wyboru stanowi cena.

5. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę  sporządzić  należy  na  załączonym  druku  „OFERTA”   stanowiącym  zał.  nr  1 do

niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym  atramentem  lub  długopisem.  Oferta  winna  być  podpisana  przez  osobę

upoważnioną.  W  przypadku  składania  oferty  w  siedzibie  zamawiającego  lub  pocztą  na

kopercie  należy  umieścić  napis  „Wyjazd  edukacyjno-  integracyjny-kulturalny  dla

uczestników  projektu  oraz  osób  z  ich  otoczenia”.  Ofertę  złożyć  można  osobiście  u

zamawiającego  w  Biurze  projektu  Systemowego,  pocztą,  pocztą  elektroniczną  na  adres

gops@radomyslwielki.pl 

6. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 14 sierpnia  2014r., do godz. 12.00

7. Informacje dodatkowe:

- niniejsze zapytanie nie obliguje składającego zapytanie do zawarcia umowy

- otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego

- oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (za datę złożenia oferty uważa się dzień  

i godzinę wpływu do składającego zapytanie ofertowe)

-  wraz  z  ofertą  należy  złożyć:  kserokopię  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem
aktualnego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystyki, zgodnie z
wymogiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004
r.  nr  223,  poz.  2268  z  późn.  zm.);  kserokopię  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem
uprawnień osoby, która będzie pilotem wycieczki, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn.
zm.);  oświadczenie  następującej  treści:  ”Oświadczam,  że  osoba  realizująca  usługę
przewodnicką  w  trakcie  wyjazdu  edukacyjno  –  integracyjno  -  kulturalnego  dysponuje
aktualnymi uprawnieniami nadanymi przez właściwego marszałka zgodnie z wymogiem
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. nr 223,
poz. 2268 z późn. zm.) w zakresie świadczenia usług przewodnickich.
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Radomyśl Wielki, 2014-07-30 
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- oferty niekompletne i niespełniające wymagań wskazanych przez zamawiającego zostaną

odrzucone bez wzywania do uzupełnienia

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

                                                                               (podpis kierownika jednostki ) 
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Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Radomyślu Wielkim

OFERTA

odpowiadając na skierowane do mnie zapytanie ofertowe dotyczące wyjazdu edukacyjno-

integracyjno-kulturalnego  dla  uczestników  projektu  „Czas  na  aktywność  w  gminie

Radomyśl Wielki” oraz osób z ich otoczenia składam ofertę na wykonanie w/w usług:

Rodzaj zajęć Cena netto ogółem Stawka podatku VAT Cena brutto ogółem

Przeprowadzenie
wyjazdu edukacyjno-

integracyjno-
kulturalnego dla

uczestników projektu
oraz osób z ich

otoczenia

Razem

….......................................................
podpis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


