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Zapytanie ofertowe
na zakup usługi organizacji wycieczki dla 45 uczniów i 3 opiekunów w terminie 13 - 15.06.2o22 r.
do mlejscowości czĘsTocHowA _ ośwIęclĺvl - KRAKóW - oJcowsKt PARK NARoDoWY
w ramach przedsięwzięcia MEiN,,Poznaj Polskę".

L. Zamawiający:
Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, o3-7L9 Warszawa, NlP 1L32453940;
odbiorca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowĺe, ul. Jana Matejki 9, o7-2oo
Wyszków

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanĺe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 1L września 2ot9 r. Prawo Zamówień Publĺcznych.

3. osoba upoważniona do kontaktu:
Anna Ponichtera, tel. 29 7531825 / 5L6747461, a.ponichtera@zs3-wyszkow.pl

4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi organizacji wycieczki dla 45 uczniów i 3 opiekunów
w terminie L3 - 15.06.2o2Ż r' do miejscowości czĘsTocHowA - ośWlĘclM - KRAKÓw -
oJcowsKl PARK NARODOWY w ramach przedsięwzięcia MEiN ,,Poznaj Polskę".

opis przedmiotu zamówienia:
L. Zakwaterowania dla 48 uczestników wycĺeczki (łącznie dwa noclegi, pokoje 2,3i 4 osobowe

z łazienkami)
2. Wyżywienia dla 48 uczestnĺków wycieczki (2 śniadania w formie bufetu, 2 obiadokolacje,

L obiad)
3. Zwiedzanie punktów edukacyjnych (program wycieczki):

- Zespół Klasztorny ojców Paulinów w Częstochowie;
- Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau;
- Kraków - historyczny zespół miasta;
- Kraków Zamek Królewski Na Wawelu;
- Kraków - ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagĺellońskiego;
- Zamek Królewski na Wawelu - oddział Zamek w Pieskowej Skale

4' Bilety wstępu dla 45 uczniów do miejsc zgodnych z programem wycieczki.
5. opieka pilota podczas całej wycieczki.
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2)
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Warunki udziału w postępowaniu:
W przypadku gdy treść oferty oraz zloŻonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna
lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu Wymaganego W zapytaniu, Zamawiający
może w uzasadnionych przypadkach, zwrőcić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub
udzielenie wyjaśnień, W Wyznaczonym terminie.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 9 -
Kryteria oceny ofert.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zostanie o tym
poinformowany w oddzielnym piśmie.
W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 7amawiającym,
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.



7 Opis sposobu obliczania ceny:
l) W formularzu ofertowym (załącznik nr ]. do Zapytania) Wykonawca poda wszystkie koszty

związane z wykonywaniem zamówienia.
2) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN'

Opis przygotowania oferty:
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr L
do niniejszego zapytania ofertowego. Do formularza oferty należy załączyć szczegółowy
program wycieczki z podaniem miejsca noclegu.
ofertę składa się w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły.

oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentu jącą/e Wykonawcę.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane wtasnoręcznie przez
osobę bądź osoby podpisujące ofertę.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Kryteria oceny ofert: kryterium cenowe

10. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
w terminie do 30.05.2022 roku do godziny 14.00 drogą e-mail na adres: a.ponichtera@zs3-
wyszkow.pl bądź osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego, ul. Jana

Matejki 9, o7-2oo Wyszków w zamkniętej kopercie z opisem na kopercie: oferta na wycieczkę
w ramach przedsięwzięcia MEiN ,,Poznaj Polskę".

LL. Uwagikońcowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Ż) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny,

- poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
- negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
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!nformacja dotycząca RoDo:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. Jana

Kochanowskiego w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 9,07-2oo Wyszków, reprezentowany przez
Dyrektora szkoły.
lnspektor Ochrony Danych: Pan Krzysztof Laszczkowski, e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem tj. wyborem oferty
na zakup ustugi organizacji wycieczki.
odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
a później przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
-złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego W sprawach ochrony danych
osobowych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe udzielenie zamówienĺa.

DY RE R13. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Załącznik nr 1- Formularz oferty.
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