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   (pieczątka jednostki) 
 
 
ZSP7.251.1.2018 
 

Zapytanie ofertowe  
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik-  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 w Rybniku 
ul. Borki 37D,  
44-200 Rybnik 
e-mail: zsp7rybnik@gmail.com 
telefon: 324247278; faks: 324247278  

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja wycieczki dla pracowników i  emerytów 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Rybniku. 
2. Rodzaj zamówienia: usługa 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Ramowy program wyjazdu do Duszników Zdroju w dniach 07 – 09.12.2018r. 
 

       Piątek 07.12.2018r.: 
1) 14.45 – zbiórka na parkingu ZSP nr 7 – godz. 15.00 wyjazd 
2) Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie 
3) Obiadokolacja bankietowa  połączona z imprezą zamknięta w hotelu: 

- ciepły posiłek  
- kawa 
- ciastko 
- woda z cytryną w dzbankach- bez ograniczeń 
- muzyka 
- zimna płyta 
- zakończenie 2.00 
 

Sobota 08.12.2018r. 
1) Śniadanie 8.00 w formie bufetu 
2) Przejazd do Pragi – zwiedzanie z przewodnikiem, czas wolny na jarmarku  
3) Powrót do hotelu w godzinach wieczornych 

 
 
       Niedziela 09.12.2018r. 

1) Śniadanie 8.00 w formie bufetu 
2) Przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie Kopalni Złota z przewodnikiem, czas wolny 
3) Wyjazd, przyjazd na parking ZSP nr 7 ok. 19.00 
 
Uwagi dodatkowe: 
1) Noclegi w hotelu *** lub równoważnym pensjonacie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami. 
2) Do biura podróży należy całość organizacji i płatności wycieczki zgodna z programem, tj: 

- przejazd (autokar) 
- ubezpieczenie NNW wszystkich uczestników 
- opieka pilota biura przez cały czas trwania wycieczki 
- bilety wstępu (nie dotyczy czasu wolnego w sobotę i niedzielę) 
- zapewnienie licencjonowanego przewodnika podczas zwiedzania 
- hotel/pensjonat 
- wyżywienie 
- inne płatności (np. opłaty parkingowe) 
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Rozliczenie między ZSP nr 7 w Rybniku a biurem podróży nastąpi zbiorczą fakturą wystawioną po 
wykonanej usłudze. Kalkulację należy sporządzić wstępnie dla grupy 58 osób, z zastrzeżeniem, iż 
docelowo może w wycieczce wziąć udział 55 osób. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 
- posiadanie przez organizatora wycieczki wpisu do rejestru organizatorów turystyki pośrednictwa 
turystycznego, 
- dysponowanie sprawnym, wysokiej klasy środkiem transportu, nie starszym niż 7 lat, 
- dysponowanie osobą/osobami posiadającymi wymagane  przepisami prawa uprawnienia do 
kierowania pojazdem, o którym mowa wyżej.  
 

4. Kod CPV: 635111000-4 (Organizacja wycieczek) 
 
 
III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji wycieczki w terminie 07- 09 grudnia 2018r. 
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, 
dokonywane będą w PLN. 
4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury.  

  
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów: 

1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione. 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zsp7.bip.edukacja.rybnik.eu/ zakładka ogłoszenia 
 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1.    Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 5 listopada  2018r. do godz. 10.00 w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Oferta na organizacje wycieczki do Duszników Zdroju w dniach 07-09 grudnia 
2018r. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku” 
2. Ofertę należy złożyć: 
a) elektronicznie na adres: zsp7rybnik@gmail.com 
b) osobiście – od poniedziałku do  piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, albo 
c) pocztą na adres Zamawiającego: 
    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku 
    ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

 
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 dnia 6 listopada 2018r.; 
           1) na stronie internetowej pod adresem: http://zsp7.bip.edukacja.rybnik.eu/  
               zakładka ogłoszenia, 
           2) przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Dodatkowych informacji udziela Wioleta Rzempowska –Sałacińska- sekretarz w ZSP nr 7  
    w Rybniku pod numerem telefonu 32 4247278  oraz adresem email: zsp7rybnik@gmail.com 
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 
   a) formularz ofertowy (załącznik nr 1) 
   b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2) 
   c) wzór umowy (załącznik nr 3) 
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