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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

– Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

Dotyczy:   Realizacji projektu „Dobry start w samodzielność”  Nr WND-POKL.07.01.02-24-007.  

W sprawie:  Zapytania ofertowego na świadczenie usługi przeprowadzenia 2 jednodniowych wycieczek   

                             integracyjnych dla grupy  uczestników  liczącej 42 osoby, w tym 39 uczestników projektu, 2 opiekunów  

                             oraz 1 przewodnika.    

Miejsce planowanych wycieczek:  

    - „Impreza integracyjna – Zwiedzanie Krakowa” 

    - „Impreza integracyjna – Zwiedzanie Wieliczki +Wieczór Wielicki”. 

 

1. Postanowienia ogólne                                                                                                                                                          

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach projektu „Dobry start w samodzielność” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 

7.1., Poddziałania 7.1.2. w roku 2012 planuje wyłonienie Wykonawcy celem zorganizowania 2 jednodniowych wycieczek 

integracyjnych.  W związku z faktem, iż Zamawiający przedmiot zapytania planuje przeznaczyć na realizację wymienionej 

usługi kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (zamówienie podlega wyłączeniu z art.4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z póź.zm.) koniecznym jest przeprowadzenie rozpoznania 

cenowego na lokalnym rynku. Z uwagi na powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się                      

z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na poniżej opisaną usługę w formie odpowiedzi na wzorze 

zamieszczonym w załączeniu.  

 

2. Opis przedmiotu rozpoznania cenowego                                                                                                                             

 

Opis grupy docelowej: 

Grupę docelową uczestników stanowią 42 osoby, w  tym: 

- 35 osób niepełnosprawnych ruchowo (2 osoby na wózkach inwalidzkich) oraz intelektualnie (5 osób), 

- 4 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, 

- 2 opiekunów wycieczki,  

- 1 przewodnik na każdą z wycieczek. 
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Informacje podstawowe: 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 jednodniowych wycieczek integracyjnych w następującym zakresie 

organizacyjnym:  

 

A – Wycieczka nr 1: „Impreza integracyjna – Zwiedzanie Krakowa” 

 

1.  Zapewnienie minimum programowego w zakresie zwiedzania:  

a. Zwiedzanie Zamku Królewskiego, 

b. Zwiedzanie Rynku  wraz z galerią w podziemiach płyty rynku  +  sukiennice, 

c. Zwiedzanie Kościoła Mariackiego. 

2. Zapewnienie całodniowo 1 przewodnika  oraz 2 opiekunów wycieczki, 

3. Zapewnienie uczestnikom śniadania w formie lunchu na Krakowskim Rynku,  

4. Zapewnienie uczestnikom 2 daniowej obiadokolacji, 

5. Ubezpieczenie każdego uczestnika od nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 5.000 PLN. 

B – Wycieczka nr 2: „Impreza integracyjna – Zwiedzanie Wieliczki + Wieczór Wielicki” 

 

1. Zapewnienie minimum programowego w zakresie zwiedzania kopalni trasą turystyczną przystosowaną dla osób   

    niepełnosprawnych, 

2. Zapewnienie całodniowo 1 przewodnika  oraz 2 opiekunów uczestników,  

3. Zapewnienie wyżywienia w postaci kolacji w formie Wieczoru – Wielickiego w podziemiach kopalni. 

4. Ubezpieczenie każdego uczestnika od nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 5.000 PLN. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Wycieczki realizowane będą w godzinach 8.00 – 22.00 

2. Zleceniodawca zapewnia usługę transportową we własnym zakresie. 

 

 

3. Miejsce i pożądany termin realizacji zamówienia                                                                                                      a                                                                                              

 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Miejsce odjazdu - Parking Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Startego 17, 44-100 Gliwice 

 

Termin Realizacji zamówienia: 

Termin realizacji poszczególnych wycieczek: 

Wycieczka nr 1: 20.10.2012 r.  

Wycieczka nr 2: 10.11.2012 r. 
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4. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

Ofertę w formie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć w terminie do 15.10.2012 r.  do godz. 13.00   

w Kancelarii  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.  

 

 

5. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania ceny 

 

Kryterium: Cena – 100%. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi 

składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn.: 

zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi. 

 

6. Sposób przygotowania oferty 

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania w terminie określonym                   

w treści niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć wymagane załączniki, wymienione w we wzorze oferty. 

 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał 

prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie zgodnie z pkt.4 niniejszego zapytania. 

Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.  Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie 

uchylał się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty na świadczenie usługi zorganizowania 2 wycieczek jednodniowych dla uczestników 

projektu „Dobry start w samodzielność”. 
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Załącznik nr 1 

Wzór Oferty  

…………………………………. 

…………………………………..                                          Data: …………………..……………….. 

………………………………… 

Dane Oferenta 

                       

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

„Biuro Projektu – Dobry Start w samodzielność” 

ul. Zygmunta Starego 17 

44-100  Gliwice 

   

Dotyczy:  Realizacji projektu „Dobry Start w Samodzielność” Nr: WND-POKL.07.01.02-24-007 

W sprawie:  Złożenia oferty na świadczenie usługi przeprowadzenia 2 jednodniowych wycieczek integracyjnych  dla 

grupy uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”.  

 

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie, za realizację ww. usługi proponuję następującą cenę za usługę: 

 

L.p. Nazwa usługi 

 

Jednostka Ilość 

jednostek 

Cena brutto 

przypadająca na 1 

osobę  

Cena razem brutto 

 

1. 

 

Wycieczka nr 1: Impreza 

integracyjna – Zwiedzanie 

Krakowa  

 

 

      osoba 

 

 

42 

 

 

 

…………………….. 

 

 

 

………………………. 

 

2. 

 

 Wycieczka nr 2: 

„Impreza integracyjna – 

Zwiedzanie Wieliczki + 

Wieczór Wielicki”. 

 

 

 

osoba 

 

 

 

42 

 

 

 

………………………… 

 

 

 

………………………. 

 

 

Razem              

 

   ………………………………………………….… 

 

1. Ponadto w załączeniu przesyłam: 

 

1) Kopie wypisu z ewidencji działalności gospodarczej* 

2) Szczegółowy kosztorys*  

 

…………………………..………. 

         Pieczęć i podpis Oferenta 

 

*Dokumenty muszą zostać potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. 


