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Mińsk Mazowiecki, 14 grudnia 2021r. 
 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2021 
na zadanie: 

organizacja  podróży i pobytu w Portugalii dla uczestników przedsięwzięcia „Pasjonaci 

natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, 

tańcem i pędzlem malowane” w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" 

realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

I. Zamawiający 

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim 

ul. Kopernika 9  

05 – 300 Mińsk Mazowiecki 

Tel./fax. 25 758 2122 

E-mail: sp1minskmaz@op.pl 

NIP: 822 236 16 65 

REGON: 0000717873 

II. Podstawa udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 

poz.1129), zwanej ustawą Pzp. 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia dotyczy organizacji pobytu  w mieście Porto w Portugalii dla uczestników 

projektu edukacyjnego "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego pod tytułem „Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne 

i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcem i pędzlem malowane”. 

IV. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie dotyczy zorganizowania w Porto w Portugalii dla 20 uczniów i 4 opiekunów: 

podróży z/do Mińska Mazowieckiego, transferu na/z lotniska, wyżywienia, noclegów, 

transportu lokalnego, zwiedzania z przewodnikiem miasta i okolic i ubezpieczenia osób 

uczestniczących w mobilności w okresie: 5 marca 2022 r. - 12 marca 2022 r.  
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2. Wykonawca zapewni opracowanie merytoryczne zakresu programu wyjazdu. Wykonawca 

zapewni opiekuna merytorycznego, który będzie koordynował realizację programu 

oraz będzie zobowiązany do rozwiązywania ew. problemów w realizacji programu 

na miejscu realizacji wyjazdu. Opiekun może również pełnić rolę tłumacza. Opiekun 

merytoryczny musi biegle posługiwać się językiem polskim, angielskim. 

3.  Wykonawca zapewni transport lokalny uczestników w okresie pobytu w Portugalii.  

4. Wykonawca zapewni zakwaterowanie - miejsce noclegów powinno spełniać następujące 

warunki:  

 dla uczniów - pokoje max. 4 - osobowe, łóżka jednoosobowe z pościelą, ręczniki, 

w każdym pokoju pełny węzeł sanitarny z WC,  

 dla opiekunów - pokoje 1-2 osobowe, łóżka jednoosobowe z pościelą, ręczniki,  

w każdym pokoju pełny węzeł sanitarny z WC.  

 zapewnienie oddzielnych pokoi żeńskich i męskich.  

 zakwaterowanie musi się odbywać w obiekcie spełniającym warunki 

bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunki higieniczno – sanitarne.  

 rozmieszczenie pokoi uczniów i opiekunów powinno umożliwić sprawowanie 

nadzoru nad młodzieżą.  

 wszyscy uczestnicy mobilności winni być zakwaterowani w tym samym miejscu, 

przez cały okres trwania mobilności. 

 uczestnicy w miejscu zakwaterowania winni mieć możliwość korzystania  

z Internetu bez dodatkowych opłat. 

 opłata klimatyczna za pobyt wszystkich uczestników leży po stronie wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewni całodzienne wyżywienie wszystkich uczestników wyjazdu: śniadania, 

obiady, kolacje. 

6. Zapewnienie ubezpieczenia uczestników w zakresie:                                                                 

NW od dnia wyjazdu do dnia powrotu – zakres ochrony minimum 40 tys. PLN,  

zdrowotnego – zakres ochrony minimum 400 tys. PLN i OC zakres ochrony minimum  

40 tys. PLN od przekroczenia wyjazdowego granicy do przekroczenia powrotnego granicy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z zamawiającym oraz otrzymania zgody  

co do szczegółów wykonania zamówienia, w tym:  

 planowanych miejsc zakwaterowania, 

 planowanego sposobu realizacji transportu lokalnego, 

 planowanego menu i lokalu gastronomicznego, 

 planowanego zwiedzania. 

8. Cena musi obejmować wszystkie opłaty związane z realizacją pobytu oraz podatek VAT. 

V. Wymagania dodatkowe: 

Wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych lub równoważny dla oferentów z innego kraju UE 
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niż Polska oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów świadczenia usług turystycznych w swoim 

kraju tłumaczone na język polski. 

VI. Termin wykonania zamówienia: 

5 marca 2022 r. - 12 marca 2022 r.  

VII. Warunki płatności: 

Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą odbędzie się na podstawie faktury po zrealizowaniu usługi. 

Podstawą do wystawienia faktury przez Zleceniodawcę będzie prawidłowe wykonanie usługi 

wraz z przedłożoną przez Wykonawcę informacją o opłaceniu wszystkich kosztów związanych 

z usługą.    

Zaliczki: pierwsza w wysokości do 40% - płatna w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, druga 

w wysokości 40% - płatna do 7 dni przed wyjazdem. Ostateczne rozliczenie 20% -  do 7 dni 

po powrocie grupy.  

VIII. Kryteria oceny ofert:  

1. Ocena formalna polegać będzie na weryfikacji spełnienia wymagań stawianych oferentowi. 

Wybór spośród ofert, które spełnią wymogi formalne nastąpi w oparciu o następujące 

kryterium. 

2. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena – 100%. 

3. Przy wyborze najkorzystniejsza oferta uzyska 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną 

porównane z ofertą najkorzystniejszą przy zastosowaniu poniższego wzoru: 

 

Pc = (Cn : Cob) x 100 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę, 

Cn – oznacza najniższą cenę ofert, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 

Cob – oznacza cenę oferty badanej.  

IX. Sposób obliczenia ceny 

1. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. 

2. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone  

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca  

w szczególności z uwzględnieniem: 

1) osoby fizyczne: wynagrodzenie brutto obejmuje pochodne od wynagrodzeń, leżące po 

stronie pracodawcy, 

2) osoba prowadząca działalność gospodarczą/osoba prawna: koszty podatku VAT. 
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X. Sposób przygotowania oferty 

1. Na ofertę składa się: 

1) Oferta wykonania będąca załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

2) Szczegółowa wycena oferty. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą 

maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie 

zapisów oraz podpisana przez osobę uprawnioną. 

4. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była 

także treść wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

5. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. 

 

Koperta (opakowanie) ma być opisana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, 

bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu 

kopert, tj. np. rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie 

z powodu złego opisu. 

XI. Termin złożenia i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy przesłać w formie pisemnej na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

lub w formie elektronicznej  na  adres e-mail: sp1minskmaz@op.pl  z dopiskiem: 

„Organizacja pobytu dla uczestników w ramach projektu „Pasjonaci natury i kultury – 

przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcem i pędzlem 

malowane”.  

Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 14:00. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Mikołaja Kopernika  

ul. Kopernika 9  

05 – 300 Mińsk Mazowiecki 
Oferta na zapytanie ofertowe: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                               

                                 Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę: 
                                                                 …………………………………………………………………… 

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

                                                Tel. …………………………………………………   

                                                Adres e-mail: …………………………… 
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2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

XII. Inne informacje 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest   

Pani Ewa Rumak tel. 25 7582122. 

2. Zamawiający przewiduje n/w formy porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 

                                          05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kopernika 9 

2) Faksem pod numer:  25 7582122 

3) Pocztą elektroniczną na adres :  sp1minskmaz@op.pl   

 

Podpis Zamawiającego:  

       

 …………….…………. 
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