
 

 

 

Podkarpacie stawia na zawodowców 

Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 

 

Gmina Tarnobrzeg 

ul. Kościuszki 32 

39-400 Tarnobrzeg 

NIP 867-20-79-199 

REGON 830409092 

zwana w dalszej części Zaproszenia Zamawiającym, działająca przez Pełnomocnika - Teresę 

Żyguła – Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica, 39-400 Tarnobrzeg, 

ul. Kopernika, www.gornik.tbg.net.pl, Zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia pn: Wyjazdowe konsultacje zawodowe w nowoczesnych 

zakładach pracy w ramach projektu  „Podkarpacie stawia na zawodowców”  

współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 

9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego. 

 

CPV: 63511000-4 Organizacja wycieczek 

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest  : 

 
Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki do zakładów pracy w grupie 15 osób 

w terminie 10-11 października 2013 roku w tym:  

 

1. Zapewnienie transportu z Tarnobrzega (odjazd z placu Zespołu Szkól im. Ks. St. 

Staszica) do Krakowa w dniu 10.10.2013 do firmy Valeo Zakład Produkcji Systemów 
Chłodzenia Silnika ul. Przemysłowa 3 32-050 Skawina, przyjazd na godzinę 8.00; 

2.  Zapewnienie transportu w dniu 10.10.2013 z firmy Valeo do zakładu TRANSBUD 
NOWA HUTA S.A.  30-969 Kraków, ul. Ujastek 11 około godziny 12.00; 



 

 

3. Zapewnienie uczestnikom projektu w godzinach popołudniowych w dniu 10.10.2013 
atrakcji turystycznych w Krakowie; 

4. Zapewnienie uczestnikom projektu noclegu z dnia 10.10.2013 na 11.10.2013 

w Krakowie  wraz z wyżywieniem (obiadokolacja 10.10.2013 oraz śniadanie 

11.10.2013)  

5. Zapewnienia w dniu 11.10.2013  transportu z Krakowa do Tychów do zakładu Fiat 

Auto Poland S.A. Zakład Tychy, ul. Turyńska 100, brama osobowa nr 2 przyjazd na 
godzinę 11.30. 

6. Zapewnienia po godzinie 15.00 w dniu 11.10.2013 atrakcji turystycznych w rejonie 

Tychów (możliwy Oświęcim – muzeum) dopuszczalne inne propozycje (np. Browar 
Żywiec). 

7. Zapewnienia uczestnikom projektu wyżywienia – obiadokolacja w dniu 11.10.2013 r. 
około godziny 17.30. 

8.  Zapewnienie transportu do Tarnobrzega w dniu 11.10.2013, wyjazd  po godzinie 
18.00. 

9. Ubezpieczenie uczestników projektu – wymagane polisy NNW na przejazd i do trzech 
wymienionych zakładów pracy (wymagane okazanie polis przy wejściu do zakładów). 

10. Pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z realizacji zadania, zwłaszcza 
kosztów parkingów, biletów wstępów, opłat organizacyjnych w zakładach. 

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort uczestników wycieczki zamawiający wymaga aby 

transport w ramach niniejszego zadania odbywał się wyłącznie autobusem turystycznym, 

wykluczony jest transport busem. 

CPV: 63511000-4 Organizacja wycieczek 

 

2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 

w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 1 

lub telefonicznie pod numerem tel. 0-15 822-12-16 

           

 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Grzegorz Dzieniszewski -

Asystent Koordynatora Projektu oraz Teresa Żyguła – Dyrektor Szkoły. 

 

3.Termin wykonania zamówienia:  

 

Termin realizacji zamówienia: 10-11 października 2013 r. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Specyfikacja zamówienia: 

Oferta powinna zawierać: 

a). ofertę cenową brutto zamówienia przypadającą na jednego uczestnika wycieczki i cenę 

całej wycieczki, oferta winna być złożona na druku OFERTA CENOWA stanowiącym integralny 

element niniejszej specyfikacji. 

b). oświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 

c). szczegółowy proponowany program wycieczki z uwzględnieniem wizyt w zakładach pracy 

w wymaganych godzinach.  

d). gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki na minimum 300.000 zł. 

e). oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnym technicznie autokarem turystycznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

f). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

g). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert;   

h). aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,  

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta 

najkorzystniejsza. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferta winna być złożona na druku OFERTA CENOWA stanowiącym integralny element niniejszej 

specyfikacji. 

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica „Górnik” w Tarnobrzegu, 

ul. Kopernika 1 (sekretariat) osobiście lub  pocztą w terminie do dnia 07.10.2013r.  do godz. 

07.30. Otwarcie nastąpi w dniu 07.10.2013r.  do godz. 07.30. 



 

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w 

Tarnobrzegu,  ul. Kopernika 1 oraz opatrzone nazwą zamówienia:  

„Wyjazdowe konsultacje zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy w projekcie pn. 

„Podkarpacie stawia na zawodowców”   Nie otwierać przed dniem 07.10.2013r.  do godz. 

07.30. 

 

 

7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom w terminie 7 dni od 

dnia składania ofert. 

8.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 

wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

Tarnobrzeg, 23 września 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

……………………………………………………….        

(nazwa  wykonawcy) 

…………………………………………………… 

  (siedziba wykonawcy) 

……………………………………………………… 

      Nr telefonu, fax, e-mail 

       Dyrektor  

Zespołu Szkół im. St. Staszica  

w Tarnobrzegu 

OFERTA CENOWA 

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

pn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za: 

• Cenę netto………………………………………….zł 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………) 

• Podatek VAT………………………….%   w 
kwocie……………………………………………………………………..zł 

• cenę brutto……………………………………….zł 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………..) 
 
W tym: 

• Cena netto………………………………………….zł/ przypadającą na jednego uczestnika wycieczki 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………) 

• Podatek VAT………………………….%   w 
kwocie……………………………………………………………………..zł 

• cena brutto……………………………………….zł/ przypadającą na jednego uczestnika wycieczki 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………..) 

Cena zawiera wszystkie koszty wynikające z zakresu przedmiotowego zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 7  dni. 

3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami /zamierzamy zlecić podwykonawcom 

    W części*………………………………………………………………………………………… 

*- niepotrzebne skreślić 

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ustalonych 

    warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na 

………………………………………………………………………………..tel……………. 

6. Inne ustalenia……………………………………………………………………………………… 

Podpisano 

……………………………………………… 

        (Upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

Dnia………………………………………………………                


