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Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych polskich 
równowartości kwoty 30 tys. Euro 

...............................................................                                                  

              pieczęć zamawiającego 

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości 
nieprzekraczającej  30.000 euro 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym  
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych   
 

1. Zamawiający   :  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie                                    
 ul. O.D. Tynieckiego 20  
 

2. Przedmiot zamówienia: 
 

Zorganizowanie wycieczki do Pragi i Drezna  dla 9 matek dzieci niepełnosprawnych 
wraz dziećmi - Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” 
realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie. 

3. Termin realizacji zamówienia: 
 
Od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r. 
 

4. Kryteria wyboru oferty : 

Kryterium – najniższa cena - 100% . 

5. Warunki zamówienia:  
 
Zorganizowanie 3 dniowej ( 2 noclegi) wycieczki zagranicznej do Pragi i Drezna dla 18 
osób, w tym 9 osób dorosłych oraz 9 dzieci niepełnosprawnych ( w cenę należy 
wkalkulować pobyt dwóch opiekunów wycieczki). Wśród osób podróżujących 
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znajdować się będzie 1 osoba na wózku inwalidzkim oraz 4 osoby na wózkach 
spacerowych przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych. 
 

1) Transport autokarem bądź mini-autokarem ( DVD, barek, klimatyzacja, uchylne 
fotele); 

2) 2 noclegi w Hotelu klasy turystycznej ***( pokoje 2 osobowe z TV oraz pełnym 
węzłem sanitarnym); 

3) W Hotelu winna znajdować się winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym 
dojazd do pokoi; 

4) Wyżywienie : 2 śniadania oraz 2 kolacje ; 
5) Wyżywienie : 3 obiady (na mieście) w trakcie zwiedzania; 
6) Opieka i komentarz pilota; 
7) Ubezpieczenie NNW; 
8) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 
9) Wszelkie opłaty drogowe oraz związane z parkowaniem autokaru, 

 
 

6. Program wycieczki obejmować powinien: 
 
1) zwiedzanie Pragi Lewobrzeżnej ( klasztor Strahowski, Loreta, Pogorzelec, Plac  
Hradczański, katedra św. Wita, Pałac Królewski, Złota uliczka, Mała Strana, Mosta Karola. 
2) zwiedzanie Pragi Prawobrzeżnej ( Nowe Miasto, Rynek z ratuszem, dzielnica żydowska      
„ Josefov”, jarmark bożonarodzeniowy. 
3)  Zwiedzanie Drezna ( dawna siedziba królów saksońskich Pałac Zwinger, taras Brühla, 
plac teatralny z Operą Sempera, kościół Dworski. 

 
 

7. Miejsce realizacji 
 

Wyjazd autokaru z parkingu MOPS  Darłowo – Praga – Drezno – Darłowo. 
 

 
8. Wymagane dokumenty: 

 
1)  Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2) Wykaz osób, które będą realizować przedmiot zamówienia załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego, 
3) Program realizacji przedmiotu zamówienia, 
4) Wpis we właściwym rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach 
turystycznych ( tj. Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz 2268 z późn. zmianami)., 

5) Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zwolnienia lub licencje; 
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6) Opłacona polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
 

9. Sposób przygotowania oferty . 
 
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1). 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana 
przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub 
pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na „Zorganizowanie 
wycieczki do Pragi i Drezna  dla 9 matek dzieci niepełnosprawnych wraz dziećmi - 
Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie”. 

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego, pok. nr.12 ,za pośrednictwem poczty 
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-150 Darłowo ul. O. D. Tynieckiego 20. 

10. Termin złożenia oferty. 
Ofertę złożyć należy do dnia 20.11.2014r.do   godz. 14:00. 

1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: 
 Magdalena Witkowska -  specjalista do spraw obsługi finansowej projektu,  
tel. (94) 314 67 76. 
 
 
 
                                                                   .................................................................... 

                                                                               ( podpis Kierownika Ośrodka )  
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Pieczątka  oferenta                                                       ................dnia......................................  

……………………………… 

                                                          OFERTA 

                                                    Miejski Ośrodek  
                                                                            Pomocy Społecznej 
                                                                           w  Darłowie 

Odpowiadając na  zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na dostawy/usługi/roboty 

budowlane realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ,  a dotyczące: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................   

                                            (wpisać przedmiot zamówienia ) 

składam ofertę  następującej treści: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto..................................................................zł. 

 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................................zł. 

Cena brutto .......................................................................................................................zł. 

Słownie: ................................................................................................................................. 

Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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Oświadczam, że: 

• Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

• Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

• Zapoznałem się z wzorem umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego i 

akceptuje  w całości warunki w nim zawarte oraz wyrażam gotowość zawarcia 

umowy, 

• Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi 

w zapytaniu ofertowym w terminie do dnia…………………, 

 

 

 

                                                                              ............................................................ 

                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 



 

                                                                    Człowiek- najlepsza inwestycja 

 

                                                                                  Załącznik  Nr 2 do Zapytania ofertowego 

                                             

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wycieczki do Pragi i Drezna  dla 
9 matek dzieci niepełnosprawnych wraz dziećmi - Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa 

na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, 
przedstawiam poniżej wykaz osób, które będą  uczestniczyć w realizacji zamówienia.  

 

Lp Imię i nazwisko osoby 
realizującej przedmiot 
zamówienia 

Kwalifikacje 
zawodowe  

Doświadczenie zawodowe Podstawa do 
dysponowania  

osobą 

 

1 

 

 

 

   

 

2 

 

 

 

 

   

 

3 

 

 

 

   

                                       

 
 
 ………………………………….., dnia…………….                                                                  ……………………………………………………… 
  
                                                                                                                                                                    Podpis wykonawcy        
 


	zapytanie ofertowe wycieczka
	Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego wycieczka
	ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO wycieczka

