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Olesno, dn. 18.02.2019 r. 

Nr VIII.IX.02.19 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) w formie 

zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na: 
 

Organizacja wycieczek do różnych miejsc w ramach projektu „Większe możliwości – 
lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół” 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w 
Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” 

I. Zamawiający. 
1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa: 

Burmistrz Olesna 

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83 

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352 

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl 

II. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wycieczek (przewóz, 

zapewnienie biletów oraz posiłków) dla uczniów wraz z opiekunami do: 

Zadanie częściowe nr 1 – do Planetarium Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11, 50-001 Wrocław) oraz Ogrodu 

Botanicznego we Wrocławiu; 

Zadanie częściowe nr 2 – do Afrykarium (adres: ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 

Wrocław) i Hydropolis (adres: ul. Na Grobli 17, 50-421 Wrocław); 

Zadanie częściowe nr 3 – do Centrum Nauki Kopernik (adres: ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa); 

Zadanie częściowe nr 4 – do Uniwersytetu Młodzieżowego przy Politechnice 

Częstochowskiej (adres: al. Armii Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa); 

Zadanie częściowe nr 5 – do Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. 

Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. 

2. Przewóz obejmuje wyjazd autokarami uczestników wycieczki z 3 szkół zlokalizowanych 

na terenie Olesna: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki (ul. Pieloka 12, 

46-300 Olesno), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżnej Jadwigi Ślaskiej (ul. 

Wielkie Przedmieście 51, 46-300 Olesno), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Powstańców Śląskich (ul. Krasickiego 25, 46-300 Olesno); z miejsc zbiórek wskazanych 

przez dyrektorów powyższych placówek, przewóz do konkretnego miejsca wskazanego w 

danym zadaniu częściowym, zapewnienie biletów (wejść do miejsc), zwiedzanie, 

zapewnienie wyżywienia oraz powrót autokarami uczestników wycieczek do miejsc 

zbiórek. 

3. W cenę przejazdu wliczone będą  także ewentualne opłaty, w tym za parkingi. 

4. Liczba uczestników dla zadań: 

mailto:olesno.opo@gminy.pl
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Zadanie częściowe nr 1 - 113 uczniów + 8 opiekunów (PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3); 

Zadanie częściowe nr 2 – 113 uczniów + 8 opiekunów (PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3); 
Zadanie częściowe nr 3 – 90 uczniów + 6 opiekunów (PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3); 

Zadanie częściowe nr 4 – 32 uczniów + 2 opiekunów (tylko PSP nr 1); 

Zadanie częściowe nr 5 – 24 uczniów + 2 opiekunów (tylko PSP nr 1). 

5. Przewóz osób musi się odbyć pojazdami dopuszczonymi do ruchu według 

obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, o których mowa w ustawie z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58), kodeksu 

drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 

6. Wykonawca zapewni przewożonym osobom warunki bezpieczeństwa, wygodę, w 

szczególności miejsca siedzące. 

7. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Szczegółowa specyfikacja posiłków dla każdego uczestnika wycieczki: 

Obiad zawierający: jeden ciepły posiłek, który powinien być posiłkiem mięsnym, rybnym 

lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi warzywami (150g). Do mięsa 

lub ryb (min. 100 g) należy podać ziemniaki lub zamienniki typu: ryż, kasza, makaron 

(200g). 

Do obiadu 1 napój niegazowany (woda niegazowana/sok owocowy) o poj. min 300 ml lub 

ciepły napój w postaci herbaty. 

10. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych 

do jego wykonania, w tym: za przewóz, bilety, wyżywienie. 

11. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach  i na potrzeby Projektu ”Większe 

możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół” o numerze umowy 

RPOP.09.01.01.-16-0009/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 

09.01 -  Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego. 

12. Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub 

większej liczby części.  

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . 

15. Kody CPV: 

60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 

63511000-4 – Organizacja wycieczek 

63515000-2 – Usługi podróżne 

63510000-7 – Usługi biur podróży i podobne 

III. Terminy realizacji zamówienia: 

Zadanie częściowe nr 1: w dniach 13 maja (PSP nr 2 – 54 osoby), 14 maja (PSP nr 3 – 27 osób) i 
15 maja 2019 r. (PSP nr  – 40 osób)  (3 wyjazdy) + (dodatkowo przewodnik do ogrodu 
botanicznego dla każdej ze szkół). Wyjazdy o godz. 07:30. Zwiedzanie ogrodu botanicznego w 
godzinach 10:00-13:00, Planetarium w godzinach 14:00-16:00. Obiad w drodze powrotnej. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Powyższe terminy są zarezerwowane przez dyrektora szkoły. Wykonawca opłaci bilety i zamówi 
przewodnika do ogrodu botanicznego. 

Zadanie częściowe nr 2: organizacja wycieczek dla PSP nr 1 (40 osób) i PSP nr 2 (54 osoby) w 
terminie do 17.05.2019 r. z wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r.; 
organizacja wycieczki dla PSP nr 3 (27 osób) w dniu 31.05.2019 r. Wyjazd o godz. 07:30. 
Zwiedzanie Afrykarium od godziny 10:00, (obiad na terenie ZOO), przejazd do Hydropolis i 
zwiedzanie od godz. 14:00. Powrót około godziny 16:30 z Wrocławia. Wykonawca musi dokonać 
rezerwacji i opłacić bilety. 

Zadanie częściowe nr 3: zorganizowanie wycieczki wspólnie dla PSP nr 1 i PSP nr 2 (razem 50 
osób) w terminie do 17.05.2019 r. z wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-
03.05.2019 r.; zorganizowanie wycieczki dla PSP nr 3 (46 osób) w terminie do 17.05.2019 r. z 
wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r. Poranna godzina wyjazdu 
uzależniona jest od dokonanej rezerwacji przez Wykonawcę. Wykonawca dokona rezerwacji i 
opłaci bilety. 

Bilety wstępu na wystawę stałą dla wszystkich uczestników wycieczki. 
Bilety wstępu na laboratoria dla 37 uczniów i 2 opiekunów. 
Bilety wstępu do planetarium w Centrum Nauki Kopernik dla 53 uczniów i 4 opiekunów. 
 
Zadanie częściowe nr 4: organizacja  4 (słownie: czterech) wycieczek w terminach: 14.03.2019 r., 
11.04.2019 r., 16.05.2019 r., 06.06.2019 r.. Wyjazdy o godzinie 8:00 spod PSP nr 1, powrót o 
godzinie 15:00.  

Zadanie częściowe nr 5: organizacja wycieczki w miesiącu kwiecień lub maj 2019 roku z 
wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r. Termin wyjazdu należy 
ustalić z dyrektorem placówki. 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętych kopertach w terminie do 04.03.2019 r. w 

siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem 
2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności – Zamawiajacy 
uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych (należy wskazać nr wpisu w formularzu ofertowym). 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, 
c) posiadają potencjał techniczny, 
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi 
załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)  
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, 
udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp 
zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
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b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteriami oceny ofert jest:  

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt) 

 Cena 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 
punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba 
punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:  
Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,  
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z 
najwyższą liczbą punktów. 
 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 
 
1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy 

przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną. 
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: 

W sprawie procedury: Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7:30
 
– 15:30

 

W sprawie przedmiotu zamówienia: Żaneta Halska tel. 34 / 3509169 od 7:30 – 15:30 
 
VIII. Zmiany umowy 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć: 

1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji 
projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej 
z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, 

2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany 
regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

3. zmiany ilości uczestników wyjazdów, przy czym zmiana nie może być wyższa/niższa  niż 
20 % pierwotnie zadeklarowanych uczestników. 

 
IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy. 
 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków 
umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego 
dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania. 

3. Płatność za zrealizowanie wycieczki nastąpi każdorazowo po zakończeniu wyjazdu w 
terminie 30 dni od dostarczenia faktury. 
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 
przyjęcia zlecenia w sprawie realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 
X. Ochrona danych osobowych  

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy Gmina 
Olesno,  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z 
inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
zamowienia@olesno.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.  

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach 
określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 
 

XI. Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 

 

  
Kierownik Wydziału Edukacji 

 

 

Janusz Wojczyszyn 

mailto:zamowienia@olesno.pl

