Szczecin, 23.03 2016 r.

Numer sprawy: ZCDN/ZP/2110/3/2016
ZAMAWIAJĄCY: Województwo Zachodniopomorskie,
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Tel. 91 43 50 622, fax 91 422 52 24,
sekretariat@zcdn.edu.pl

Zapytanie ofertowe
na organizację wycieczki zakładowej na Litwę
Podstawa prawna:
1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.)

2.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w ZCDN-ie

W związku z tym, że Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane bez zastosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie autokarowej wycieczki zakładowej na Litwę w dniach 2529 maja 2016 roku dla ok. 30 osób. Program wycieczki powinien zawierać zwiedzanie obiektów
przyrodniczych, historycznych i sakralnych, znajdujących się w Wilnie, Trokach i Kownie.
Wymagania dotyczące organizacji wycieczki:
- transport pociągiem ze Szczecina do Ełku z powrotem oraz autokarem do granicy i na terenie Litwy – wyjazd
w dniu 25 maja wieczorem ze Szczecina , powrót do Szczecina 29 maja;
- miejsca w kuszetkach w pociągu w obie strony
- zapewnienie wyżywienia – 3 śniadania + 3 obiadokolacje
- 2 noclegi w hotelu w Wilnie w pokojach 2 osobowych z łazienkami
- opiekę pilota i usługi przewodnika w Wilnie
- koszty biletów wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów wliczone w cenę wycieczki
- ubezpieczenie zagraniczne uczestników wycieczki
- dostosowanie programu dla osób w średnim i starszym wieku
Koszt wycieczki nie może przekroczyć kwoty 1100 zł na osobę.
II. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2016 r. – 29.05.2016 r.
IV. KONTAKT: Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Zdzisław Nowak, e-mail:
znowak@zcdn.edu.pl , tel. 91 43 50 656, w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Do oferty musi być dołączony proponowany program wycieczki z wyszczególnieniem zwiedzanych miejsc i
obiektów oraz wskazaniem obiektów noclegowych
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 8 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00 osobiście
lub pocztą na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen.
J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, sekretariat. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data
dostarczenia do siedziby ZCDN-u; ZCDN funkcjonuje w godzinach 9.00-18.00.
lub faxem na nr 91 422 52 24
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
Cena winna zawierać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia przeliczona na jednego
uczestnika. Cena oferty nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert będzie atrakcyjność zaproponowanego programu.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
UWAGA:
1. Powyższe zapytanie zostało równolegle skierowane do kilku potencjalnych wykonawców.
2. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. ZCDN zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty z punktu widzenia spełniania wymogów
Zamawiającego.
4. Informacja o wyborze Wykonawcy i udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu, zostanie
zamieszczona na stronie internetowej: www.zcdn.edu.pl /BIP/Zamówienia publiczne/Zamówienia na
podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
Załączniki: 1. Formularz ofertowy
Zatwierdził:
Dyrektor ZCDN
mgr Urszula Pańka
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