
Rzekuń, dn. 10 października 2012 r.

OPS.271.17.2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

(ZAPYTANIE OFERTOWE) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert w trybie 
zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania trzydniowej wycieczki turystyczno–edukacyjnej na Litwę 
(Kowno-Wilno-Troki)  dla  grupy  10  osób  w  ramach  projektu  "Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób 
pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”". 

„Zapytanie  ofertowe”  na  realizację  zamówienia  poniżej  14 000  euro,  które  nie  jest  zapytaniem  o  cenę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. 
Nr  113,  poz.  759).  Postępowanie  prowadzone  będzie  w  związku  obowiązującymi  dokumentami:  ustawą 
o finansach  publicznych,  z  wyłączeniem częściowym zastosowania  ustawy Prawo zamówień  publicznych, 
w oparciu o art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy.

Zamówienie  stanowiące  przedmiot  niniejszego  postępowania  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń
NIP 758-18-57-041
Tel.29 761 73 95 , Fax 29 643 24 22, e-mail ops@rzekun.net 

2. Rodzaj zamówienia – usługa
3. Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zorganizowanie  trzydniowej  wycieczki  turystyczno–edukacyjnej 
na  Litwę  (Kowno-Wilno-Troki)  dla  grupy  10  osób.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  liczby  osób 
o 10%.
Zamawiający zgłasza dwóch opiekunów wycieczki.

4. Termin wycieczki: 
Termin  wycieczki  zostanie  uzgodniony  z  Wykonawcą,  po  rozstrzygnięciu  zapytania  ofertowego. 
Planujemy zorganizować wycieczkę w dniach 5-7.11.2012 r. lub 12-14.11.2012 r. 

W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) zapewnienia  dojazdu  i  przejazdu  autokarem lub busem z  klimatyzacją,  zgodnie  z  programem 

wycieczki;
2) pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
3) zapewnienia  opieki  licencjonowanego  pilota  na  całej  trasie  wycieczki  i  opieki  miejscowych 

przewodników  w  trakcie  zwiedzania  obiektów  i  miejsc,  zgodnie  z  programem  wycieczki. 
Zwiedzanie  rozumieć  należy  jako  zapewnienie  biletu  umożliwiającego wstęp  do danej  atrakcji 
turystycznej  (o ile  taki  jest  wymagany) wraz z opieką pilota/przewodnika mówiącego w języku 
polskim;

4) pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów;
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5) 2 noclegi – pokoje 2 osobowe – minimum średni standard – z łazienkami;
6) Wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiady, 2 obiadokolacje;
7) Ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki

5. Ramowy program:
Kowno m.in.: Stare Miasto, Bazylika katedralna, Zamek Kowieński.
Wilno m. in.: Stare Miasto, Ostra Brama, Klasztor Bazylianów z celą Konrada, Uniwersytet Wileński,  
Kościół Św. Ducha, Zaułek Literacki, Kościół Św.. Anny, Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu, Zamek 
górny i dolny na Wzgórzu Gedymina, cmentarz na Rossie.
Troki m. in.:  Zamek Wielkich Książąt Litewskich, Uliczka Karaimów.

Podany  program  jest  programem  ramowym.  Oferent  powinien  zaproponować  szczegółowy 
plan wycieczki  i  ew. rozszerzyć jej program o kolejne atrakcje lub zaproponować własny program. 
Jego atrakcyjność będzie brana pod uwagę przez komisję w czasie wyboru najlepszej oferty.

Zbiórka na parkingu przy Kościele NMP w Rzekuniu, ul. Kościuszki 53 (autokar lub bus podstawiony 
na  co  najmniej  20  min  przed  planowanym  odjazdem),  zakończenie  wycieczki  na  parkingu 
przy Kościele NMP w Rzekuniu, ul. Kościuszki 53.

6. Oferta powinna zawierać:
a) ofertę  cenową  brutto  zamówienia  przypadającą  na  jednego uczestnika  wycieczki  i  cenę  całej 

wycieczki,
b) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 

działalności  gospodarczej,  jeśli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia 
do  ewidencji  działalności  gospodarczej  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,

c) szczegółowy program wycieczki,
d) wykaz  wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie  niezbędnym do wykazania  spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu 
i dat,

e) oświadczenie,  że Wykonawca dysponuje sprawnym technicznie pojazdem, z klimatyzacją oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta  musi  być  podpisana  (czytelnie  lub  z  pieczątką  imienną)  przez  osoby  upoważnione 

i ponumerowana. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 
czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

b) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 
oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą 
przez cały okres ważności oferty.

c) Dokumenty  należy  złożyć  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii.  Dokumenty  złożone  w  formie 
kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem 
przez Wykonawcę.

d) Zamawiający nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych  ani  wariantowych.  Oferta 
musi obejmować całość zamówienia. 

e) W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty 
podlegają odrzuceniu. 
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8. Wymagania i warunki Zamawiającego:
a) Wykonawca  musi  posiadać  wiedzę  i  doświadczenie  niezbędne  do  wykonania  zamówienia. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy              - w 
tym  okresie,  co  najmniej  5  zamówień  o  charakterze  porównywalnym z  zakresem niniejszego 
zamówienia. 
Poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy 
rozumieć:  usługę  turystyczną  polegającą  na  zorganizowaniu  autokarowej  wycieczki 
dla co najmniej 15 osób, trwającej 3 dni.

b) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli  Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnym 
technicznie autokarem lub busem, z klimatyzacją oraz, że dysponuje pilotem, który przynajmniej 5 
razy pilotował wycieczkę autokarową.

9. Termin związania ofertą:
Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena 50%
2) Atrakcyjność programu, m.in. bogactwo oferowanych miejsc zwiedzania - 50%

11. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w calu realizacji zamówienia
Zamawiający  powiadomi  o  wyniku  postępowania,  zamieszczając  stosowne  ogłoszenie  na  stronie 
internetowej  Zamawiającego,  zaś  Oferent  którego  oferta  zostanie  wybrana  zostanie  niezwłocznie 
powiadomiony przez Zamawiającego.

12. Informacje dotyczące płatności
Faktura Vat lub rachunek wystawiony zgodnie z zawartą umową.

13. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego:  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu, 
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.

Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 17 października 2012 r. do godz. 10:00.

Oferty należy złożyć w w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: 

Oznaczenie sprawy: OPS.271.17.2012

Oferta na zorganizowanie trzydniowej wycieczki turystyczno–edukacyjnej na Litwę 
(Kowno-Wilno-Troki) dla grupy 12 osób w ramach projektu 

"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

NIE OTWIERAĆ przed 17.10.2012 r. godz. 10.30
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14. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym
a) Wykonawca może zwrócić  się do Zamawiającego w formie elektronicznej  o wyjaśnienie  treści 

zapytania  ofertowego.  Ze  strony  Zamawiającego  uprawnionym  do  udzielania  wyjaśnień 
jest Pani Anna Laska, tel. 29 76 17 395 wew. 106, alaska@rzekun.net 

b) Informacja  zostanie  udzielona  w  terminie  2  dni  roboczych,  chyba,  że  prośba  o  wyjaśnienie 
wpłynęła  do  Zamawiającego  na  mniej  niż  4  dni  przed  terminem  składania  ofert  lub  pytanie 
Wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty,

c) Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono 
zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej 
Zamawiającego.

15. Wyjaśnienie i modyfikacje zapytania ofertowego:
a) Przed  upływem  terminu  składania  ofert  Zamawiający  może  zmodyfikować  treść  zapytania 

ofertowego. Jeżeli  zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, 
Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert.  Dokonane zmiany  przekazuje  się  niezwłocznie 
wszystkim  Wykonawcom,  do  których  zostało  wystosowane  zaproszenie  do  składania  ofert 
i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej,  
na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 

b) Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do unieważnienia  niniejszego postępowania  bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Danuta Orzołek
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