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Szczecin, 31 marca 2017 r. 
 

Numer sprawy: ZCDN/ZP/2110/2/2017 
 

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 z ZFŚS na Śląsk Opolski i Morawy  
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. 
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych.  Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 
poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Udostępnienie Zapytania Ofertowego w formie elektronicznej: http://bip.zcdn.edu.pl 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kolejowo-autokarowej wycieczki na Śląsk Opolski i Morawy 
w dniach 28 kwietnia - 3 maja 2017 roku dla ok. 25-28 osób.  
 
Wymagania obowiązkowe dotyczące organizacji wycieczki:  
-  wyjazd ze Szczecina w dniu 28 kwietnia 2017 r. wieczorem , powrót 3 maja w godzinach porannych 
-  transport pociągiem ze Szczecina do Opola lub Katowic i z powrotem w wagonach sypialnych 
-  transport autokarem na terenie Śląska i Moraw  
-  wyżywienie – 4 śniadania + 4 obiadokolacje 
- 3 noclegi w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami w obiekcie/obiektach min. 3 gwiazdkowych  (należy  

wskazać proponowane obiekty noclegowe) 
- opiekę pilota przez cały okres trwania wycieczki (z wyjątkiem przejazdu pociągiem) 
- koszty biletów wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów wliczone w cenę wycieczki 
- ubezpieczenie zagraniczne uczestników wycieczki w zakresie KL i NNW 

      - program musi zawierać: 
a) zwiedzanie Opola 
b) zwiedzanie zamku w Mosznej 
c) zwiedzanie Morawskiego Krasu 
d) wizytę w jednej z morawskich winnic 
e) zwiedzanie rezydencji Lichtensteinów w Lednicach 
f)          zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu 

              - w wycieczce będą brały udział wyłącznie osoby dorosłe w tym emeryci, 
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca winna posiadać aktualny wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych. 

2. Wykonawca winien wskazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert, wykonał w 
sposób należyty co najmniej 3 usługi polegające na zorganizowaniu minimum 4-dniowej wycieczki dla 
minimum 25 osób. 

3. Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
      28.04 – 3.05.2017 r. 
 

V. KONTAKT:  
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
W sprawach dotyczących opisu przedmiotu ‒ Zdzisław Nowak, e-mail: znowak@zcdn.edu.pl, tel. 91 4350656  
w dni robocze w godzinach 10.00–15.00. 
W sprawach formalnych ‒ Roman Szymański, e-mail: rszymanski@zcdn.edu.pl, tel.: 91 4350625 lub 731931961 
w dni robocze w godzinach 8.30–15.30. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY,  INFORMACJE OGÓLNE W TYM ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

 
1. Ofertę sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykonawca 

ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się również: Oświadczenie Wykonawcy i Propozycja 

programu wycieczki. 

2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy.  

3. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

5. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, 

że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i proponowanego programu. 

11. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród ofert spełniających wszystkie warunki i 

wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym. 

12.  Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 

dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego dokumentów i oświadczeń 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 

do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym. 

15. Złożone przez Wykonawcę oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 
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16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,  

2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w punkcie X.2 Zapytania Ofertowego, 

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

4) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem 

składania ofert. 

 
 
VIII. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2017 r. do godziny 15.00 osobiście lub pocztą na adres: 

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, 
sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@zcdn.edu.pl . 

2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby ZCDN-u, a ofert składanych 
elektronicznie data i godzina dostarczenia na adres e-mailowy ZCDN. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. W sytuacji złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawca, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przy podpisywaniu Umowy przedłożyć w oryginale złożoną 
ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.  

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.  

 
  

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 
 
1. Cena zawarta w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.  

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) Oczywiste omyłki pisarskie; 
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, 
- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Cena oferty nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 
 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena –  waga 100 %, 
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XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  

w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów 

oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i 

podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w 

możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie niniejszego postępowania bez podania przyczyn 
 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania poprzez zamieszczenie informacji o wyborze 

Wykonawcy i udzieleniu zamówienia na stronie internetowej: www.zcdn.edu.pl / BIP /zapytanie ofertowe- 

rozeznanie rynku. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, chyba że Wykonawca wyrazi wolę zawarcia 

umowy po upływie tego terminu.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

dokonać wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w 

przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 
 
   

Zatwierdził: 
 

Dyrektor ZCDN-u 
Urszula Pańka 


