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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na wykonanie zamówienia pn. 
 

„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu 

narciarskiego i letniego dla dzieci i młodzieży” 

 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich  

ul. Konopnickiej 28 

47-480 Pietrowice Wielkie 

___________________________________________________ 
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1. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z 

zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku Beneficjenta Mikroprojektu programu 

INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia. 

 

2. Zamawiający. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami. Wyjaśnienia  

i zmiany treści zapytania ofertowego. 

2.1. Zamawiającym jest: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich  

ul. Konopnickiej 28 

47-480 Pietrowice Wielkie 

NIP: 6392013620 

tel./fax: 32 4198013 

e-mail: zespolpietr@gmail.com 

http://szkolapietrowice.pl 

2.2. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej. 

2.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, do których wysłał 

zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej http://szkolapietrowice.pl. 

2.4. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Informację 

o zmianie zamawiający przekaże wykonawcom, do których wysłał zapytanie ofertowe oraz 

zamieści na stronie internetowej http://szkolapietrowice.pl. Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne 

z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

2.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Jacek Pierzchała – Dyrektor Szkoły 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu narciarskiego 

i letniego dla dzieci i młodzieży. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu 

narciarskiego: 

1) Termin wyjazdu I zimowego: 12.02. - 16.02.2018. 

2) Planowana ilość uczestników – 40 uczniów plus 4 osoby opieki. 

3) Zakwaterowanie na terenie Euroregion - Silesia w okolicach miejscowości Loučná nad 

Desnou na cały okres wyjazdu (4 noclegi) dla wszystkich uczestników: pokoje (dla 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17938059


 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Strona 3 z 8 

uczniów max. 6-osobowe z łazienkami, a dla opiekunów szkolnych max. 3-osobowe) z 

pełnym węzłem sanitarnym (łazienka, ubikacja, ciepła woda) wyposażone w tapczany 

jednoosobowe (wykluczone łóżka piętrowe). Zapewnienie higienicznych warunków w 

łazienkach. Pokoje nie mogą być łączone dla dziewczyn i chłopców. Wszystkie pokoje 

muszą znajdować się w jednym budynku. Obiekt musi spełniać wymogi dotyczące 

bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz 

ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. Obiekt powinien być kategoryzowany co 

najmniej 3 gwiazdki (hotele, motele, pensjonaty, schroniska), w odległości do 500m od 

wyciągów lub do 15 minut jazdy autokarem od wyciągów. W przypadku zakwaterowania 

w odległości większej niż 500m od wyciągów, uczestnicy imprezy są dowożeni autokarem 

na stok i odwożeni autokarem ze stoku. 

4) Wyżywienie jednakowe dla wszystkich uczestników: trzy posiłki dziennie: śniadanie (4 

razy), obiad serwowany (5 razy), kolacja serwowana (4 razy). 

Pierwszy posiłek w dniu 12.02.2018 r. – obiad, ostatni w dniu 16.02.2018 r. – obiad. 

5) Transport uczestników z miejsc wyjazdu do miejsc docelowych (zwiedzanych obiektów – 

zgodnie z programem), do miejsc noclegów oraz powrót do miejsca wyjazdu. 

6) Miejsca parkingowe z poniesieniem wszystkich opłat parkingowych przez Wykonawcę. 

7) Wyjazd z Pietrowic Wielkich, ul. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice Wielkie. 

8) Ubezpieczenie: KL,KR NNW rozszerzone (dla amatorów zjazdów narciarskich). 

9) Opieka pilota na całej trasie przejazdu oraz podczas pobytu. 

10) SKIPASS na cały czas pobytu. 

11) Zaplanowanie i organizacja dodatkowych atrakcji na terenie hotelu. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu 

letniego: 

1) Termin wyjazdu II letniego: 02.07. - 07.07.2018. 

2) Zakwaterowanie na terenie Euroregion - Silesia w okolicach miejscowości Bela pod 

Pradedem na cały okres wyjazdu (5 noclegów) dla wszystkich uczestników: pokoje (dla 

uczniów max. 6-osobowe z łazienkami, a dla opiekunów szkolnych max. 3-osobowe) z 

pełnym węzłem sanitarnym (łazienka, ubikacja, ciepła woda) wyposażone w tapczany 

jednoosobowe (wykluczone łóżka piętrowe). Zapewnienie higienicznych warunków w 

łazienkach. Pokoje nie mogą być łączone dla dziewczyn i chłopców. Wszystkie pokoje 

muszą znajdować się w jednym budynku. Obiekt musi spełniać wymogi dotyczące 

bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz 

ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. Obiekt powinien być kategoryzowany co 

najmniej 3 gwiazdki (hotele, motele, pensjonaty, schroniska). 

3) Planowana ilość uczestników – 40 uczniów plus 4 osoby opieki. 

4) Wyżywienie jednakowe dla wszystkich uczestników –  trzy posiłki dziennie: śniadanie (5 

razy), obiad serwowany (6 razy), kolacja serwowana (5 razy). 
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Pierwszy posiłek w dniu 02.07.2018 r. – obiad, ostatni w dniu 07.07.2018 r. – obiad. 

5) Transport uczestników z miejsc wyjazdu do miejsc docelowych (zwiedzanych obiektów – 

zgodnie z programem), do miejsc noclegów oraz powrót do miejsca wyjazdu. 

6) Wyjazd z Pietrowic Wielkich ul. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice Wielkie. 

7) Ubezpieczenie: KL, KR, NNW. 

8) Opieka pilota na całej trasie przejazdu oraz podczas pobytu. 

9) Organizacja minimum dwóch wycieczek po okolicy. 

10) Rezerwacja oraz zakup ewentualnych biletów wstępów podczas wycieczek lokalnych. 

11) Zaplanowanie i organizacja dodatkowych atrakcji na terenie hotelu. 

3.4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

63.50.00.00-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 

63.51.10.00-4 Organizacja wycieczek 

3.5. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Oferta musi obejmować całość przedmiotu 

zamówienia i zamówienie musi zostać zrealizowane w całości. 

3.6. Zamówienie realizowane jest w ramach mikroprojektu „Polsko-czeska recepta na nudę” 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001121 programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wyjazdu I zimowego: 12.02. - 16.02.2018. 

Termin wyjazdu II letniego: 02.07. - 07.07.2018. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek 

udziału w postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 

dwie usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdu (wycieczki), 

obejmującego (w każdym z wyjazdów) transport, zakwaterowanie, wyżywienie, 

ubezpieczenie i opiekę pilota dla co najmniej 20 uczestników. 

5.2. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać spełnienie warunku, o którym mowa                               

w powyższym punkcie 5.1. Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunku na podstawie 

wykazu usług, żądanego w punkcie 6.1) niniejszego zapytania ofertowego. 

5.3. Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 

wykluczy z postępowania. 

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w przedmiotowym postępowaniu. 

Wykonawca składa ofertę wypełniając formularz OFERTY zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz dołącza do formularza OFERTY: 
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1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – 

według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty. 

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.2. Na ofertę składają się: formularz OFERTY oraz wszystkie pozostałe wymagane oświadczenia i 

dokumenty wynikające z treści niniejszego zapytania ofertowego. 

7.3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (w postaci papierowej). 

7.4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

7.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

7.7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę – osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy. 

7.8. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

7.9. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę. 

7.10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

7.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

7.12. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: Szkoła Podstawowa im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich, ul. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice 

Wielkie oraz opisane: „OFERTA na wykonanie zamówienia pn. „Usługa zorganizowania 

i przeprowadzenia wyjazdu narciarskiego i letniego dla dzieci i młodzieży”. NIE 

OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.12.2017r. godz. 10:30”. 

7.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

7.14. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według 

takich samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanym opakowaniu 

(kopercie) z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

7.15. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

8.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.12.2017r. do godz. 10:00 w siedzibie 

zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich, 

ul. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice - (sekretariat). 

8.2. Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom. 

8.3. Oferty zostaną otwarte w dniu 19.12.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: 
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Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich, ul. Konopnickiej 

28, 47-480 Pietrowice – pok. Dyrektora Szkoły. 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny. 

9.1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w formularzu OFERTY. 

9.2. Podana przez wykonawcę cena będzie stanowiła łączne, całkowite wynagrodzenie wykonawcy 

za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ta musi zatem obejmować wszystkie koszty, 

wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zamówienia, które są i mogą być 

wymagane przy i w związku z jego wykonaniem – w tym podatek VAT, zastosowane upusty, 

rabaty i inne. 

9.3. Podana przez wykonawcę cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) – cyfrowo z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

9.4. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9.5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

10. Kryteria oceny ofert. 

10.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert: 

1) Kryterium nr 1 „Cena oferty” 

Waga kryterium nr 1: 90% 

Opis: do oceny ofert w kryterium nr 1 zamawiający przyjmie łączną cenę brutto obliczoną 

przez wykonawcę według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i podaną 

w formularzu OFERTY. 

2) Kryterium nr 2 „Warunki zakwaterowania”  

Waga kryterium nr 2: 10% 

Opis: do oceny ofert w kryterium nr 2 zamawiający przyjmie warunki zakwaterowania 

uczestników wyjazdów zadeklarowane przez wykonawcę w formularzu OFERTY. 

Deklaracja musi zostać wyrażona poprzez zaznaczenie jednej z dwóch następujących 

opcji: 

- zakwaterowanie w obiektach kategorii 3 gwiazdkowej albo 

- zakwaterowanie w obiektach kategorii wyższej niż 3 gwiazdki. 

10.2. Ocena ofert będzie przebiegała według następujących zasad: 

1) Oferty w kryterium nr 1 „Cena oferty” zostaną ocenione wg wzoru: 

 

najniższa zaoferowana cena  

 P1 =  ---------------------------------- x 100 x 90%   

 cena oferty ocenianej 

 

gdzie:  

P1 oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium nr 1 

100 stanowi wskaźnik stały 



 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Strona 7 z 8 

90 % stanowi wagę kryterium nr 1 

2) Oferty w kryterium nr 2 „Warunki zakwaterowania” zostaną ocenione w następujący 

sposób: 

P2 = 0 w przypadku zaoferowania zakwaterowania w obiektach kategorii 3 

gwiazdkowej 

albo 

P2 = 10 w przypadku zaoferowania zakwaterowania w obiektach kategorii wyższej niż 

3 gwiazdki 

gdzie:  

P2 oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium nr 2 

3) Końcowa ocena ofert zostanie przeprowadzona wg wzoru: 

P = P1 + P2 

gdzie:  

P oznacza łączną liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej  

 

11. Wynik postępowania i umowa. 

11.1. Do realizacji zamówienia zamawiający wybierze wykonawcę, którego oferta uznana zostanie 

za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą będzie oferta, która na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym otrzyma największą łączną liczbę 

punktów (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku). 

11.2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony badaniem i oceną ofert. 

11.3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może: 

1) żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

2) wezwać wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

11.4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

11.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem punktu 11.4, 

2) będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. cena lub jej 

istotne części składowe wzbudzą uzasadnione wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

3) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11.6. Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz 

których oferty zostały odrzucone. 
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11.7. Zamawiający udostępni informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie 

internetowej http://szkolapietrowice.pl. 

11.8. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

4) wystąpią inne ważne i uzasadnione powody unieważnienia postępowania. 

11.9. Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu 

postępowania oraz zamieści informację o unieważnieniu na stronie internetowej 

http://szkolapietrowice.pl. 

11.10. Z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 

w formie pisemnej. 

11.11. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

11.12. Integralną część umowy będzie stanowić niniejsze zapytanie ofertowe wraz z ewentualnymi 

zmianami i wyjaśnieniami oraz oferta wykonawcy. 

11.13. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wykonawcą, przy czym 

zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu. 

11.14. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą 

liczbę punktów. 

11.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

12. Załączniki. 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: 

1. Formularz OFERTY (wzór). 

2. Wykaz usług (wzór). 

 

Pietrowice Wielkie, 08.12.2017r. 

 

 

 

       Jacek Pierzchała . 

           


