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PZ.042.1.8.2017               Bierawa, 16.04.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szkoła eksperymentów i doświadczeń  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 trzydniowej wycieczki do Warszawy   

w ramach projektu Szkoła eksperymentów i doświadczeń  

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziergowicach  
 

 

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 trzydniowej wycieczki 

do Warszawy w ramach projektu Szkoła eksperymentów i doświadczeń dla 50 uczniów (klasa 

IV - VIII) i  4 opiekunów.  

 

Organizator wycieczki zobowiązuje się do: 

 

1. przejazdu autokarem relacji Dziergowice-Warszawa-Dziergowice oraz na miejscu 

według konieczności, wraz z pokryciem wszelkich opłat drogowych, parkingowych, 

innych koniecznych. 
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2. zapewnienia noclegu dla wszystkich Uczestników w jednym budynku, 

3. zapewnienia 2 śniadań (drugi i trzeci dzień wycieczki), 2 obiadokolacji (pierwszy  

i drugi dzień wycieczki) i 1 obiadu (trzeci dzień wycieczki) dla wszystkich 

Uczestników, 

4. zapewnienia ubezpieczenia NNW Uczestnikom wycieczki podczas całego pobytu, 

5. pokrycia wszelkich opłat związanych ze wstępami, opieką licencjonowanego 

przewodnika, 

6. zorganizowania wycieczki zawierającej poniższe punkty: 

 

a. zwiedzanie Rynku Starego Miasta, 

b. zwiedzanie Katedry Św. Jana, Barbakanu i murów obronnych, 

c. zwiedzanie Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta, 

d. zwiedzanie zabytkowych kamienic mieszczańskich, 

e. zwiedzanie Kościoła Św. Anny, 

f. zwiedzanie pomnika A. Mickiewicza, 

g. zwiedzanie gmachu Teatru Wielkiego, 

h. zwiedzanie Pomniku Nieznanego Żołnierza, 

i. zwiedzanie Ogrodów Saskich,  

j. zwiedzanie Łazienek – Pałacu na Wodzie, 

k. zwiedzanie Teatru na Wyspie, 

l. zwiedzanie Pomnika F. Chopina, 

m. zwiedzanie Belwederu, 

n. zwiedzanie Pałacyku Myśliwieckiego, 

o. zwiedzanie Traktu Królewskiego, 

p. wejście do Centrum Nauki Kopernika wraz z udziałem w warsztatach lub 

Laboratoriach, 

q. zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki, 

r. spacer Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi, 

s. zwiedzanie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 

t. przejazd metrem, 

u. zwiedzanie Stadionu Narodowego trasą piłkarza, 

 

Podczas wyjazdu towarzyszy grupie przewodnik / pilot. 

 

Co najmniej na 10 dni przed planowanym wyjazdem, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego planu wycieczki, który podlega akceptacji. 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 

63511000-4 – organizacja wycieczek 

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

 

5 – 7 czerwca 2019 r. 
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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 26.04.2019 r.                                           

       do godziny 09.00.  

5.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.04.2019 r. o godzinie 09.05 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 trzydniowej wycieczki do Warszawy w ramach projektu Szkoła 

eksperymentów i doświadczeń  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziergowicach.  

  

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. 

 

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: 80 % 

b) odległość zakwaterowania od Centrum Nauki Kopernik                           Waga: 20 % 

 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium oraz jego wagę.  
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Oferty oceniane będą punktowo. 

 

Sposób liczenia punktacji: 

 

1) Cena wg. następującego wzoru: 

 

C = [Najniższa cena oferowana /cenę oferty badanej] x 80 pkt 

 

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę 

 

2) Odległość zakwaterowania od Centrum Nauki Kopernik wg. następującego wzoru: 

 

Dopuszczalna, maksymalna odległość zakwaterowania – 5 km od Centrum Nauki Kopernik. 

 

Zamawiający przyzna ofertom punktację w tym kryterium zgodnie z poniższym zapisem: 

 

- odległość poniżej 3 km           – D = 20 pkt 

- odległość pomiędzy 3 km – 4 km        -  D = 10 pkt 

- odległość pomiędzy 4,1 km – 5 km                   – D =   0 pkt 

 

Wykonawcy wykazujący miejsca zakwaterowania powyżej 5 nie będą oceniani i zostaną  

z postępowania wykluczeni jako nie spełniający warunków postępowania. 

 

Zamawiający będzie mierzył odległość zakwaterowania za pomocą narzędzia google maps, 

zaznaczając opcję „pieszo”. 

 

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 postepowaniu , 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 –    liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Odległość    

                      zakwaterowania od Centrum Nauki Kopernik 
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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 

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 


