
 

 

                          Rybnik, dnia  19.11. 2021 r. 
ZSP7.2601.3.2021 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 
Organizację wycieczki trzydniowej do Warszawy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7  

w Rybniku 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik -Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku 

ul. Borki 37D 

44-200 Rybnik  

Adres e –mail: zsp7rybnik@gmail.com 

Telefon: 32 4247278 

Fax: 32 4247278 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki trzydniowej do Warszawy dla  Zespołu  
      Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku.  
- ilość osób: 56 uczniów + 4 opiekunów 
- termin wycieczki: 3 dni robocze w przedziale czasowym od 30.05 – 10.06.2022r.  
2. Kod CPV – 63511000-4   organizacja wycieczek 
3. Rodzaj zamówienia: usługa. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: organizacja wycieczki trzydniowej  dla Zespołu 
     Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku zgodnie z poniższym ramowym programem  
      wycieczki: 
- Centrum Kopernika- bilety wstępu na wystawy 
-  Stare Miasto –Rynek, Plac Zamkowy, Katedra św. Jana, zespół murów miejskich z barbakanem; 
- Ogrody Biblioteki Warszawskiej; 
- Muzeum Polin – zwiedzanie z przewodnikiem; 
- Cmentarz Powązkowski – m.in. Aleja Zasłużonych 
- Wilanów – Sala Biała, Apartamenty Królewskie, Park 
- Muzeum Powstania Warszawskiego- zwiedzanie z audioprzewodnikiem, 
- Muzeum Łazienki Królewskie, park, Pałac Belweder 
 
5. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia: 
- środek transportu -  autokar przeznaczony dla 60 osób, wyposażony w klimatyzację, sprawny 
technicznie i dopuszczony do ruchu kołowego, możliwość korzystania z autokaru przez całą 
wycieczkę;  
- pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych; 
- opiekę licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki i opiekę 
przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem wycieczki; 
- pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych 
obiektów; 



 

 

- zakwaterowanie – 2 noclegi dla całej grupy w jednym obiekcie, oddalonym maks. 10 km od 
ścisłego centrum – pokoje 2- 5-osobowe, łazienki przy pokojach lub ogólnodostępne ( jeden 
prysznic na 4 osoby) 
- wyżywienie dla wszystkich uczestników: 2x śniadanie serwowane w obiekcie, 
 ze zróżnicowanym wyborem produktów, 2x obiadokolacja – zupa i drugie danie, z pominięciem 
fastfoodów;  
- ubezpieczenie uczestników wycieczki. 
 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.  

    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  

   warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  

    Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile  

     wynika to z odrębnych przepisów. 

    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  

    warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

     gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.  

    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  

    warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku  

    w tym zakresie.  

4. Zdolność techniczna lub zawodowa.  

     O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  

     warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający  uzna warunek za  

     spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze dysponuje bądź będzie dysponował:  

1) sprawnym, wysokiej klasy, klimatyzowanym autokarem, przystosowanym do przewozu 

osób, posiadającym ważne przeglądy techniczne niestwierdzające usterek i dopuszczające 

autokar do ruchu, wszystkie wymagane zezwolenia dopuszczające go do ruchu oraz 

aktualną polisę OC, 

2) osoba – kierowca posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdem przewidzianym do 

realizacji zamówienia. 

 

5. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  

     w postępowaniu: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w formularzu 

oferty – załącznik nr 1 

 



 

 

IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni robocze w przedziale czasowym od 

30.05 – 10.06.2022r. 

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

   4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze   

       zamówienie, dokonywane będą w PLN.  

   5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego  

       prawidłowo wystawionej faktury. 

 

V.  PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
     zsp7rybnik@gmail.com  do  dnia 24 listopada 2021r.do godz. 10.00 
2. Ofertę należy złożyć na załączniku nr 1 „Formularz oferty” do niniejszego zapytania. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://zsp7.bip.edukacja.rybnik.eu/1196/ 
 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1) cena 100% 

 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 26 listopada 2021r. na stronie 
     internetowej ZSP nr 7 w Rybniku pod adresem: https://zsp7.bip.edukacja.rybnik.eu/1196/ 
 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJACYCH 

     Z TEGO TYTUŁU PRAWACH:  

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku,  

    ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik 

2. ZSP nr 7 w Rybniku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się   

    skontaktować listownie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku, ul. Borki 37D,  

    44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres:  zsp7rybnik@gmail.com;  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne  

    z art. 16 ust.1 lit.c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

    z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  

    dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych  

    jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzieleni zamówienia  

    publicznego. 

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi  

     prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych  

     cech. 

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje: 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

    1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymanie ich kopii, 

    2) prawo sprostowania (poprawiania)swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa nie  

        może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani  

        zmianą postanowień umowy), 

    3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa  

        ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu  

        zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na  

        ważne względy interesu publicznego), 

     4) prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.  Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

     1) prawo usunięcia swoich danych osobowych, 

     2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych, 

     3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym zgodnie 

     z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona  

     dokumentacja postępowania. 

8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

    dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu,  

    dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach  

     archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
 

VIII. KONTAKT  Z WYKONAWCĄ 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Joanna Grudzińska pracownik  

     ZSP nr 7 w Rybniku- tel. 324247278, adres email: zsp7rybnik@gmail.com 

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

      1) formularz oferty (załącznik nr 1 ) 

      2) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2) 

      3) projekt umowy (załącznik nr 3). 

 
 

 

 

 

 

 


