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PZ.042.4.8.2016               Bierawa, 16.10.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX 

Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Gmina Bierawa 

 

zaprasza do złożenia ofert na: 

 

Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów do Hiszpanii  

w ramach projektu Gimnazjum innowacji  

dla uczniów Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej im. Josepha 

Freiherra von Eichendorffa w Solarni - II 
 

 

 

1. Zamawiający: 

 

Gmina Bierawa 

ul. Wojska Polskiego 12 

47-240 Bierawa 

 

tel. 77 4872 266 

fax 77 4872 262 

e-mail: katarzyna.kostka@bierawa.pl 

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa organizacja wycieczki do Hiszpanii 

w terminie 06.11.2017 – 17.11.2017 w ramach projektu Gimnazjum innowacji dla 20 

uczniów (klasa II-III gimnazjum) i  3 opiekunów.  
 

 

 

Organizator wycieczki zobowiązuje się do: 
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1) zapewnienia przejazdu autokarem relacji Solarnia-Paryż, Paryż – Hiszpania, Hiszpania 

– Włochy – Włochy - Solarnia oraz na miejscu według konieczności, wraz z 

pokryciem wszelkich opłat drogowych, parkingowych, innych koniecznych. 

Zamawiający wymaga, by wyjazd zaplanowany został na godziny popołudniowe  

(14-15) pierwszego dnia. 

2) zorganizowania drugiego dnia w Paryżu poprzez jego zwiedzanie (minimum  

2 godziny) z licencjonowanym przewodnikiem oraz zorganizowanie obiadokolacji dla 

23 osób. Wyjazd w godzinach wieczornych. 

3) trzeciego dnia przyjazd do Saragossy, zakwaterowanie u Rodzin, 

4) czwarty dzień – zorganizowany przez stronę hiszpańską, 

5) zapewnienia przejazdu do Teruel i powrót (dzień zorganizowany przez Hiszpanów)- 

piąty dzień, 
6) szósty - dziewiąty dzień – zajęcia w szkole 

7) dziesiąty dzień - zapewnienie przejazdu do Girony, zapewnienie przewodnika  

i obiadokolacji, wieczorny wyjazd do Włoch, Wenecji; 

8) jedenasty dzień - zapewnieniu przewodnika i wymaganych biletów wstępów– 

całodzienne zwiedzanie Wenecji, zorganizowanie obiadokolacji dla 23 osób, wyjazd 

do Polski. 

9) zapewnienia noclegu dla 3 opiekunów wycieczki. 

Z uwagi na fakt, iż uczniowie nocują u rodzin hiszpańskich, ważnym jest, by ze 

względu na komfort logistyczny, kontaktowy, etc., zakwaterowanie opiekunów miało 

miejsce nie dalej niż 1,5 km od centrum w kierunku szkoły, która organizuje 

wymianę: 

 

IES "JERONIMO ZURITA"  

NIF: Q5068165-I  

ADDRESS: AVENIDA JUAN CARLOS I, 11  

                     50011 ZARAGOZA  

 

Zamawiający będzie mierzył odległość zakwaterowania za pomocą narzędzia google 

maps, zaznaczając opcję „pieszo”. 

Wykonawcy wykazujący miejsca zakwaterowania powyżej 2,0 km nie będą oceniani  

      i zostaną z postępowania wykluczeni, jako nie spełniający warunków postępowania. 

Jako punkt wyjściowy - „centrum”- przyjmowana będzie Bazylika Nuestra Senora del 

      Pilar.  

 

10) zapewnienia pełnego wyżywienia opiekunom: 

a) dzień 3 – obiad, kolacja, 

b) dzień 4 – śniadanie, obiad, kolacja, 

c) dzień 5 – śniadanie, kolacja, 

d) dzień 6 - 9 – śniadanie, obiad, kolacja, 

e) dzień 10 – śniadanie, prowiant na drogę 

Z uwagi na różnorodny program pobytu zaplanowany przez stronę hiszpańską, 

Wykonawca winien być w stałym kontakcie z opiekunami i ustalić formę, miejsce 

oraz czas posiłków.  
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11) zapewnieniu ubezpieczenia NNW i KL wszystkim uczestnikom wycieczki podczas 

całego pobytu. NNW = minimum 20.000 zł na osobę (dwadzieścia tysięcy zł na 

osobę), KL = minimum 100.000,00 zł na osobę (sto tysięcy zł na osobę). 

12) Zamawiający nie zapewnia i nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania 

kierowców oraz przewodników, 

13) Wykonawca zapewnia całkowite zorganizowanie pobytu w Paryżu i Wenecji, poprzez 

odbiór grupy, np. z parkingu, doprowadzenie do miejsca obiadokolacji, itp. 

 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 

63511000-4 – organizacja wycieczek 

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

4. Rozliczenie: 
 

1) ostateczna lista Uczestników (dane), zostanie ustalona z Wykonawcą w kontaktach 

roboczych, 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników o +/- 1 osobę,  

o czym poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 dni przed terminem wyjazdu danej 

grupy, 

3) w przypadku niepoinformowania Wykonawcy o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby 

uczestników zgodnie z ww. zasadami, rozliczenie nastąpi zgodnie z zadeklarowaną 

liczbą uczestników, 

4) Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały 

okres obowiązywania umowy. Zamawiający ustali z Wykonawcą ostateczną wersję 

harmonogramu każdej z wizyt w trakcie kontaktów roboczych nie później niż 5 dni 

roboczych przed wyjazdem. 

 

5. Wymagania minimalne w zakresie zapewnienia transportu: 
 

1) wykonawca zobowiązany jest do przygotowania możliwie najkrótszych odległościowo 

i czasowo – optymalnych tras przejazdu;  

2) wszystkie przejazdy związane z realizacją programu będą odbywać się autokarem. Nie 

przewiduje się poruszania środkami komunikacji miejskiej;  

3) autokar w wysokiej klasie podróżowania, w wersji turystycznej z dużą przestrzenią 

między fotelami (w zależności od liczby uczestników) spełniające odpowiednie normy 

techniczne do przewozu osób i mienia, nie starszy niż 12 lat, posiadający aktualne 

badania techniczne i polisę ubezpieczeniową, wyposażony co najmniej w toaletę, 

ogrzewanie oraz klimatyzację, możliwość odtwarzania filmów DVD, duże luki 

bagażowe. Nie dopuszcza się pojazdów typu bus.  

4) wykonawca lub podwykonawca  usługi transportowej musi posiadać aktualną licencje 

oraz certyfikaty wymagane w zakresie świadczenia usług krajowego  

i międzynarodowego transportu; 

5) niezbędne wyposażenie autokaru: duże luki bagażowe, sprawny technicznie; 

6) zapewnienie kierowców w liczbie odpowiadającej planowanej trasie tak aby przejazd 

odbył się bez dłuższych postojów tj. przerw wynikających z czasu pracy kierowcy za 
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wyjątkiem dłuższego postoju w Paryżu i w Wenecji. Kierowcy winni być w pełnej 

sprawności psychofizycznej i posiadać aktualne, wymagane prawem dokumenty 

uprawniające do kierowania pojazdem i do przewozu osób oraz posiadać 

doświadczenie w kierowaniu pojazdami i w przewożeniu osób; 

7) w przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 

w ramach wynagrodzenia, zobowiązany będzie podstawić w czasie umożliwiającym 

realizację programu wizyty, pojazd zastępczy co najmniej o takich samych 

parametrach technicznych. Wykonawca będzie ponosił koszty świadczeń dla grupy  

w związku z postojem w szczególności koszty noclegu i wyżywienia, 

8) wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz 

pojazdu; 

9) pokrycie wszystkich wymaganych przepisami prawa opłat drogowych  

i parkingowych; 

10) wszystkie pozostałe koszty, które nie zostały ujęte ww. specyfikacji w związku  

z realizacją transportu ponosi Wykonawca. 

 

6. Wymagania minimalne dla zapewnienia miejsc noclegowych: 

 

1) wykonawca zapewnia nocleg dla 3 opiekunów wycieczki. Zakwaterowanie to nie 

może być oddalone nie dalej niż 1,5 km od centrum w kierunku szkoły: Jeronimo 

Zurita, Avenida Juan Carlos I 11, 50011 Zaragoza; 

2) zakwaterowanie 3 opiekunów w jednym pokoju/apartamencie dopuszcza się tylko  

w sytuacji o nieodmiennej płci lub w sytuacji, gdy apartament posiada odrębne 

pokoje; 

3) w przypadku opiekunów o odmiennej płci, zakwaterowanie musi nastąpić w jednym 

hotelu/pensjonacie/budynku; 

4) pokój/apartament musi być wyposażony w oddzielne rozstawione łóżka z osobnymi 

kompletami pościeli/łazienkę; 

5) w przypadku zaproponowania formy wyżywienia na innych zasadach (np. 

ekwiwalent), pokój/apartament musi być wyposażony w aneks kuchenny dostosowany 

do samodzielnego przygotowywania posiłków; 

6) zamawiający nie pokrywa kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych 

wykonywanych z pokoi hotelowych przez osoby zakwaterowane oraz kosztów 

związanych z np. udostępnieniem płatnej telewizji lub Internetu; 

7) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

korzystających z noclegów. 

 

7. Ramowy program wycieczki: 
 

1) wyjazd pomiędzy godziną 14.00 – 15.00 w dniu 06.11.2017 spod Szkoły Podstawowej 

w Solarni przy ul. Raciborskiej 42a Solarnia, 47-244 Dziergowice, nocny przejazd do 

Francji.  

2) w dniu 07.11.2017 przyjazd do Paryża w godzinach porannych. Zwiedzanie stolicy 

Francji, obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd do Hiszpanii. 

3) przyjazd do Saragossy i realizacja programu w dniach 08-12.11.2017 

4) w dniu 10.11.2017 dojazd autokarem do Teruel (dzień zorganizowany przez 

Hiszpanów). Powrót autokarem do miejsca zbiórki, 
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5) w dniu 14.11.2017 zajęcia w szkole wg programu, 

6) w 10 dniu wycieczki przejazd do Girony i całodzienne zwiedzanie. W godzinach 

wieczornych wyjazd do Włoch, 

7) w dniu 16.11.2017 przyjazd do Wenecji i zwiedzanie z przewodnikiem: przejazd 

statkiem po Lagunie Weneckiej do Placu Św. Marka, Bazyliki Św. Marka oraz spacer 

i zwiedzanie miasta wzdłuż Kanału Grande m.in. Most Rialto, Plac Rzymski, Scuola 

San Roccio. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski, 

8) przyjazd na miejsce zbiórki w dniu 17.11.2017. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przewodników polskojęzycznych  

w Paryżu, Gironie i Wenecji, 

10) wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone nieprawidłowości 

świadczonej usługi ujawnione poprzez organy kontrolne lub Zamawiającego, 

11) cena zaoferowana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

wykonania zamówienia wynikające z przepisów prawa. 

 

8. Termin wykonania zamówienia: 

 

W dniach 06-17 listopada 2017 r. 

 

9. Okres gwarancji: 

 

Nie dotyczy 

 

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy 

Bierawa,   ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, pokój nr 31 do dnia 24.10.2017 

r. do godziny 08.00. Dopuszczalna jest tylko forma papierowa.  

2)  Zamawiający otworzy oferty w dniu 24.10.2017 r. o godzinie 08.05 w siedzibie   

Zamawiającego, w pokoju nr 24 I piętro. 

3) Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu  

i umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 

OFERTA 

Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów do Hiszpanii w ramach projektu Gimnazjum 

innowacji dla uczniów Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej im. 

Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni - II. 
 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1) Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie 

koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do 
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realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

3) W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą 

podaną słownie w ofercie cenę brutto. 

 

 

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,       

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

1) Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego 

wagą: 

 

Kryterium:  

a) cena - Waga: 85 % 

b) wiek autobusu wykorzystanego przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia (liczony od roku produkcji) - Waga: 15 % 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium oraz jego wagę.  

 

Oferty oceniane będą punktowo. 

 

Sposób liczenia punktacji: 

 

1) Cena wg. następującego wzoru: 

 

C = [Najniższa cena oferowana /cenę oferty badanej] x 85 pkt 

 

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę 

 

2) wiek autobusu wykorzystanego przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia wg następującego wzoru: 

 

      D = (Najmniejszy wiek autobusów spośród wszystkich ofert/ Wiek autobusów badanej          

    oferty) x 15 pkt.  

      D – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za wiek 

 

Jako maksymalny wiek produkcji określa się 12 lat. Wykonawcy wykazujący wiek starszy 

niż 12 lat nie będą oceniani i zostaną z postępowania wkluczeni jako nie spełniający 

warunków postępowania.  

W przypadku roku produkcji = 2017, Zamawiający będzie traktował wiek autobusu jako  

1 rok.  

 
Rok produkcji pojazdu oznacza: np. 1999 – zamawiający przyjmuje wiek pojazdu wynoszący 18 lat 

niezależnie od miesiąca produkcji, analogicznie np. dla pojazdu z 2014 r. wiek pojazdu wynosi 3 lata .  
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Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 

mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

2.  Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału 

w postępowaniu , a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą 

liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

 
W = C+ D 

gdzie:  W –  łączna ilość punktów dla ocenianej oferty 

C  –   liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena 

D –    wiek autobusu wykorzystanego przez Wykonawcę na potrzeby   

                      realizacji przedmiotu zamówienia 

8. Warunki płatności: 

 

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 

30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego. 

 

9. Informacje na temat zakresu wykluczenia o braku powiązań osobowych                                 

i kapitałowych z Zamawiającym: 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 2 
 

 

10. Warunki zmiany umowy: 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty. 

 

 

11. Osoby do kontaktu: 

 

Katarzyna Kostka – tel. 77 4872 266 wew. 106 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych                                  

z Zamawiającym 

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 


