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PZ.042.6.9.2016               Bierawa, 15.05.2018 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego 

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

Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Gmina Bierawa 

 

zaprasza do złożenia ofert na: 

 

Kompleksowa organizacja wycieczki do Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera  

w Opolu w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka  
 

 

1. Zamawiający: 

 

Gmina Bierawa 

ul. Wojska Polskiego 12 

47-240 Bierawa 

Tel. 774872266 

Faks. 774872262 

e-mail: katarzyna.kostka@bierawa.pl 

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa organizacja wycieczki do  

Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu (ul. Krakowska 24, 45-075 Opole)  

w dniach 11-12 czerwca 2018 r. 

 

Wycieczka w dniu 11 czerwca 2018 r.: 

 

Ilość dzieci oraz opiekunów z poszczególnych przedszkoli: 

 

1. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach, ul. Klasztorna 2, 47-244 Dziergowice – 67 

dzieci i 8 opiekunów 

2. Publiczne Przedszkole w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi:  
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2.1 Stare Koźle – ul. Braci Wolnych 16, 47-223 Stare Koźle – 41 dzieci oraz 5 opiekunów 

 

Łącznie: 108 dzieci i 13 opiekunów 

 

Gmina Bierawa dokonała rezerwacji rozpoczęcia lekcji / zajęć na godz. 10.30. Realizowane 

będą 3 bloki tematyczne, każdy to ok. 40 min. Pomiędzy blokami planowane są przerwy – 

pierwsza około 10 minut i druga dłuższa – 15 – 20 minut. Przewidywany czas zakończenia 

zajęć – 13.00 – 13.30.  

 

Wycieczka w dniu 12 czerwca 2018 r.: 

 

Ilość dzieci oraz opiekunów z poszczególnych przedszkoli: 

 

1. Publiczne Przedszkole w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi:  

1.1 Lubieszów – ul. Bierawska 37, 47-244 Dziergowice – 20 dzieci oraz 3 opiekunów 

1.2 Bierawa – ul. Dąbrowy 4, 47-240 Bierawa – 49 dzieci oraz 5 opiekunów 

1.3 Kotlarnia – ul. Gliwicka 34, 47-246 Kotlarnia – 49 dzieci oraz 6 opiekunów 

 

Łącznie: 118 dzieci i 14 opiekunów 

 

Gmina Bierawa dokonała rezerwacji rozpoczęcia lekcji / zajęć na godz. 10.30. Realizowane 

będą 3 bloki tematyczne, każdy to ok. 40 min. Pomiędzy blokami planowane są przerwy – 

pierwsza około 10 minut i druga dłuższa – 15 – 20 minut. Przewidywany czas zakończenia 

zajęć – 13.00 – 13.30.  

 

Organizator będzie zobowiązany w dniach 11-12 czerwca 2018 r. do zapewnienia 

uczestnikom wycieczki: 

 

1. Przejazdu autokarem w obie strony. 

2. Ubezpieczenia NNW 

3. Biletów wstępu.  

4. Obiadu (drugie danie) po zakończonych zajęciach.  

 

Istnieje możliwość – nie konieczność – zorganizowania obiadu w miejscu prowadzenia zajęć. 

 

Według wewnętrznych przepisów jednostek oświatowych, Organizator zobowiązany jest  

w dniach 11-12 czerwca 2018 r. do podstawienia wszystkich autokarów pod Komendę 

Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Wojska Polskiego 18) w celu przeprowadzenia 

badania stanu technicznego pojazdów. W przypadku gdy w dniu 12 czerwca 2018 r. 

organizator zapewni te same autokary, co w dniu poprzednim, wówczas zostanie zwolniony  

z obowiązku przeprowadzenia kontroli. Organizator podstawia autokary pod Komendę bez 

dzieci i opiekunów.      

      

Wszystkie autokary muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. 

 

Niedopuszczalne jest łączenie dzieci pomiędzy jednostkami w jednym autokarze,  

a więc Organizator zobowiązany jest do zorganizowania tylu autokarów, aby dzieci oraz ich 
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opiekunowie jechali osobno dla każdego przedszkola. Dopuszcza się możliwość podziału 

dzieci i opiekunów na dwie grupy z danej jednostki oświatowej w celu podstawienia dwóch 

autokarów dla danego Przedszkola – w tym wypadku wymagany jest bezwzględny kontakt  

z Dyrektorem placówki. 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 

63511000-4 – organizacja wycieczek 

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

 

11-12 czerwca 2018 r. 

 

4. Okres gwarancji: 

 

4.1 Nie dotyczy 

 

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

5.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Bierawa,      

       ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, pokój nr 31 do dnia 23.05.2018 r.                                           

       do godziny 10.00.  

5.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 23.03.2018 r. o godzinie 10.05 w siedzibie      

       Zamawiającego w pokoju nr 24 I piętro. 

5.3 Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu.   

       Ofertę należy 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 wycieczki do Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera  

w Opolu w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka  

 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

6.1 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 realizacji zadania, jakie       

      poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami    

      realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

6.3 W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą podaną       

       słownie w ofercie cenę brutto. 
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7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,               

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

7.1 Przy wyborze ofert zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

      Kryterium:  

 

a) cena                                                        Waga: 100 % 

 

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 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.: 

 powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie 

zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 

 jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, 

techniczna, eksploatacyjna). 

 

 

11. Osoby do kontaktu: 

 

Katarzyna Kostka – tel. 774872266 wew. 106 

 

 

 

W załączeniu: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych                                  

z Zamawiającym 

 


