
Rzekuń, dn. 8 października 2014 r.

OPS.252.30.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości  szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy. 

Zamówienie  poniżej  30  tys.  euro  będzie  udzielone  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  i  nie  podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz
zostaje  umieszczone  na  stronie  Zamawiającego  http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-
spolecznej/zamowienia-publiczne.html w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

I. Zamawiający: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń
NIP 758-18-57-041
Tel. 29 761 73 95

II. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu 2-dniowej wycieczki  integracyjno-
edukacyjnej  dla  16  osób  (podopieczni  OPS w Rzekuniu  oraz  pracownicy  realizujący  projekt)  w  dniach
5-6 grudnia 2014 r.,  do jednej z miejscowości województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego lub
podlaskiego realizowanej w ramach projektu  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez
pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

• środek transportu - zaleca się bus do przewozu co najmniej 20 osób - dowóz zorganizowanej grupy
z miejscowości Rzekuń ( miejsce: parking przed kościołem, ul. Kościuszki 53) na miejsce wskazane
w zleceniu  i  ich  odwiezieniu  (oferent  musi  zagwarantować  kierowcę z  prawem jazdy  właściwej
kategorii  i  możliwości  techniczne  do  przewozu  osób,  zapewnić  bezpieczne  i  higieniczne
(klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do
ruchu kołowego;

• pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;

• zapewnienia  opieki  licencjonowanego  pilota  na  całej  trasie  wycieczki  i  opieki  miejscowych
przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem wycieczki;

• pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych obiektów;

• zakwaterowanie - przyjazd w dniu 5 grudnia 2014 r., odjazd w dniu 6 grudnia 2014 r. ( jeden nocleg -
pokoje 2 osobowe - minimum hotelu 3* - z łazienkami);

• całodzienne wyżywienie - pierwsze świadczenie - śniadanie (po przyjeździe), ostatnie świadczenie
obiad (w dniu wyjazdu);

• zorganizowanie  jednej uroczystej kolacji w miejscu noclegu (restauracja  w standardzie restauracji
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hotelu 3*, oferującej dania kuchni europejskiej). Menu kolacji powinno się składać co najmniej się z:
przystawki,  dania  głównego na  ciepło  (min.  2  rodzaje,   sałatek  lub/i  surówek  (min.  2  rodzaje),
uzupełnianego  bufetu  napojów  zimnych  i  gorących  (w  tym  co  najmniej:  kawa  z  ekspresu
wysokociśnieniowego, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe (min. 2
rodzaje)  oraz  inne  napoje  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym),  deseru.  Kolacja  powinna  być
serwowana w wydzielonym miejscu umożliwiającym uczestnikom zjedzenie posiłku w grupie, przy
jednym stole. Wymagana  obsługa kelnerska kolacji;

• zorganizowanie  czasu pobytu  tj.  obowiązkowo do wyboru teatr/operetka/filharmonia (propozycja
repertuaru do wyboru) oraz atrakcje turystyczne,  

• przygotowanie szczegółowego planu wycieczki. Jego atrakcyjność będzie brana pod uwagę przez
komisję w czasie wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Oferta powinna zawierać:

1. Wykonawca  w  ofercie  poda  cenę  jednostkową  brutto  zamówienia  przypadającą  na  jednego
uczestnika wycieczki i cenę całej wycieczki,

2. 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,

3. szczegółowy program wycieczki,

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

5. potwierdzenie posiadanego doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
tj.  Wykonawca  wykonuje  lub  wykonał  co  najmniej  dwie  usługi  polegające  na  zorganizowaniu  i
przeprowadzeniu  wyjazdu integracyjnego (wycieczki)  dla  minimum 20 osób  dorosłych  w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

6. materiały  przedstawiające  wygląd  obiektu  i  informacje  o  położeniu,  dojeździe  oraz  opis
przykładowych atrakcji.

IV. Kryteria wyboru oferty:

Ocenie podlegać będą oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik do zapytania ofertowego.
Przy składaniu oferty należy podać koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz ew. proponowane
atrakcje.
Kryteria oceny:

1. Cena - 70%
2. Jakość obiektu, w którym zaplanowano pobyt oraz atrakcyjność planu wycieczki - 30 %

Oferta,  która  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów w oparciu  o  ustalone  kryterium wyboru  oferty,  zostanie
uznana za najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
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V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim według załączonego wzoru oferty

stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
2. Oferta  musi  zostać  opatrzona  podpisem  Oferenta  lub  osoby  upoważnionej  do  reprezentowania

Oferenta  /w  przypadku  reprezentowania  Oferenta  przez  pełnomocnika  należy  złożyć  stosowne
pełnomocnictwo/,

3. Wszystkie kserokopie dokumentów złożonych wraz z ofertą muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

4. Oferty nie spełniające wymogów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostaną
odrzucone. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

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

z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wycieczki integracyjno-edukacyjnej na potrzeby
projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy
od nowa””

2. Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  16.10.2014  r.  godz.  13:00  (decyduje  data  wpływu  do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu).

3. Oferty złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Osobami  upoważnionymi  ze  strony  Zamawiającego  do  kontaktu  z  Wykonawcami  w  sprawach
merytorycznych  i  formalnych  są  Pani  Anna  Damięcka  nr  telefonu  29  761  73  95,  adres  e-mail:
adamiecka@rzekun.net oraz Pani Anna Laska nr telefonu 29 761 73 95, adres e-mail alaska@rzekun.net 

VIII. O wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający  zawiadomi  oferentów  za  pośrednictwem  strony  internetowej  http://www.rzekun.pl/osrodek-
pomocy-spolecznej/zamowienia-publiczne.html oraz listownie.

IX. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:

1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

2. cena  najkorzystniejszej  oferty  przekroczyła  wartość  kwoty,  którą  zamawiający  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Danuta Orzołek
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