Projekt „Równy start w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PPF.042.3.2012

Sulejówek, dnia 05.07.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/POKL.09.01.02/2012
Organizacja wycieczki o charakterze przyrodniczym dla 130 uczestników
w ramach projektu pn. „Równy start w przyszłość”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
NIP 822-21-46-607
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia
8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień
publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Wartość
szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. euro. Postępowanie
prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
3. Nazwa projektu:
„Równy start w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Jedna grupa wycieczkowa liczyć będzie od 30 do 35 dzieci oraz dwóch opiekunów.
Zmiana liczby uczestników nie spowoduje zmiany ceny jednostkowej zaoferowanej przez
Wykonawcę.
2) Program wycieczki – czterogodzinny pobyt każdej z grup w gospodarstwie
agroturystycznym i/lub stadninie koni, w tym m.in.: zwiedzanie gospodarstwa, przejazd
na koniu, pogawędka na temat koni i innych zwierząt domowych, zwiedzaniem atrakcji
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przyrodniczych w najbliższym terenie, realizacja bloków edukacyjnych pn. „poznajemy
łąki i pastwiska”, „ścieżka warzyw”, „ścieżka owoców”, „jak obchodzić się ze zwierzętami
małymi i dużymi”, zabawy pozwalające poznać wiejskie środowisko oraz pochodzenie
i walory wiejskich produktów oraz zabawy obejmują proste czynności tj. rozpoznawanie
i naśladowanie zwierząt, uczenie się zapachów, poznawanie smaków, karmienie
zwierząt.
3) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować na własny koszt transport uczestników grup
wycieczkowych z Zespołu Szkół nr 1 w Sulejówku i Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku
do miejsca prowadzenia zajęć.
6. Termin realizacji zamówienia: od 9 lipca do 12 lipca 2013 r.
7. Płatność: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 21 dni po przedłożeniu i merytorycznym zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę
faktury Wykonawcy oraz po wpływie transzy dofinansowania przekazanej przez Instytucję
Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu
Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego zapytania.
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie.
10. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: cena usługi – 100%
11. Miejsce oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: arosa@umsulejowek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta
Sulejówek pok. 18 w terminie do 08.07.2013 r.
ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Sulejówek
/-/ Arkadiusz Śliwa
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Załącznik
do Zapytania Ofertowego nr 17/POKL.09.01.02/2012

FORMULARZ OFERTY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy:.............................................................................................................................
Adres firmy: ..............................................................................................................................
Numer NIP: ...............................................................................................................................
Numer REGON: .........................................................................................................................
Numer telefonu: .......................................................................................................................
Adres e-mail: ............................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
Zobowiązania wykonawcy:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 17/POKL.09.01.02/2012 z dnia 05.07.2013 r. na
“Organizacja wycieczki o charakterze przyrodniczym dla 130 uczestników w ramach projektu pn.
„Równy start w przyszłość”” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
w zapytaniu:
cena oferty brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Osoba do kontaktów z Zamawiającym: ……………………… tel. kontaktowy …………………
Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

........................., dn. .........................

……........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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