
                                 
Człowiek-najlepsza inwestycja 

 

Projekt „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Płock, dn. 18 marca 2013r 
Zaproszenie do złożenia oferty 

 
Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku im. Władysława Broniewskie-
go w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zaprasza do zło-
żenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych 
organizowanych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyj-
no-edukacyjnych: 
 
1. Wyjazd do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi dla klas I-III  
2. Wyjazd do MEGAPARKU w Grudziądzu dla klasy „0” 
3. Wyjazd do ZOO w Płocku dla klasy „0” 
 

1. Jednodniowa wycieczka do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi dla klas I-III. 
a) Uczestnicy wycieczki: planowana liczba uczestników - 115 uczniów klas I-III (5 klas) ze Szko-

ły Podstawowej nr 5 w Płocku oraz 11 opiekunów – razem 126 uczestników 

Dopuszcza się możliwość wyjazdu w grupach. Plan wyjazdu wymaga uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczba uczniów klas I-III w sytuacji jeżeli do 

klas będą uczęszczać nowi uczniowie. Wzrost liczby uczniów nie jest możliwy do przewidze-

nia przez Zamawiającego na etapie sporządzania zaproszenia do złożenia ofert. Ostateczna 

liczba uczestników zostanie określona przez Zamawiającego w zgłoszeniu liczby uczestników 

do ubezpieczenia. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę będzie odnosiła się 

do jednego uczestnika nawet w przypadku zwiększenia liczby uczestników. 

W przypadku udziału w wycieczce mniejszej liczby uczestników niż planowana w zaprosze-

niu do składania ofert, wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone za każdego 

uczestnika wycieczki, nie mniej niż za 90% deklarowanej w zamówieniu ilości uczniów (zao-

krąglenie do pełnej ilości w dół) zgodnie z podpisanym przez obie strony protokołem odbio-

ru. Liczba uczniów będzie wynikała z przedstawionej do ubezpieczenia Wykonawcy listy 

uczestników. 

b) Opiekunów uczniów i kierownika wycieczki zapewnia Zamawiający.  

c) Termin wycieczki: maj - czerwiec 2013 roku (maksymalnie do 20 czerwca 2013r), od ponie-

działku do piątku, w godzinach od 7.00 do 19.00. Termin wyjazdu wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym i uzyskania akceptacji Zamawiającego.  
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d) Program wycieczki: zwiedzanie Muzeum, co najmniej 1 zajęcia warsztatowe.  

e) Transport: autokary klasy turystycznej,  przystosowane do transportu dzieci z odpowiednim 

ich oznakowaniem,  

Wykonawca zapewni środek transportu: dopuszczony do ruchu i odpowiadający wymaga-

niom ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 125, poz 

874, z późn. zm.), spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, pro-

wadzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia takich usług.  

Wyjazd następuje z terenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku, ul. Cicha 12a, powrót do 

miejsca wyjazdu.  

f) Wyżywienie: obiad dla 126 uczestników, dwudaniowy: I danie – zupa 350g/os, II danie – 

porcja mięsa 110g/os, ziemniaki lub frytki 200g/os, surówka 200g/os, deser - 200g/os, na-

pój – sok owocowy 300ml/os – podane gramatury są wielkością minimalną. 

g) Obowiązkowe objęcie wszystkich uczestników (uczniów i opiekunów) wycieczki ubezpiecze-

niem NNW. 

h) Zakres organizacji wyjazdu obejmuje także: zapewnienie opieki pilota, przewodników, bilety 

wstępu, opłaty drogowe i parkingowe. 

 

2. Wyjazd do MEGAPARKU w Grudziądzu dla klasy „0” w roku szkolnym 2012/2013 

a) Uczestnicy wycieczki: planowana liczba uczestników - 23 uczniów klasy „0” ze Szkoły Pod-

stawowej nr 5 w Płocku oraz 3 opiekunów – razem 26 uczestników 

Plan wyjazdu wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczba uczniów klasy „0” w sytuacji jeżeli do 

klas będą uczęszczać nowi uczniowie. Wzrost liczby uczniów nie jest możliwy do przewidze-

nia przez Zamawiającego na etapie sporządzania zaproszenia do złożenia ofert. Ostateczna 

liczba uczestników zostanie określona przez Zamawiającego w zgłoszeniu liczby uczestników 

do ubezpieczenia. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę będzie odnosiła się 

do jednego uczestnika nawet w przypadku zwiększenia liczby uczestników. 

W przypadku udziału w wycieczce mniejszej liczby uczestników niż planowana w zaprosze-

niu do składania ofert, wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone za każdego 

uczestnika wycieczki, nie mniej niż za 90% deklarowanej w zamówieniu ilości uczniów (zao-

krąglenie do pełnej ilości w dół) zgodnie z podpisanym przez obie strony protokołem odbio-

ru. Liczba uczniów będzie wynikała z przedstawionej do ubezpieczenia Wykonawcy listy 

uczestników. 

b) Opiekunów uczniów i kierownika wycieczki zapewnia Zamawiający. 
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c) Termin wycieczki: kwiecień, maj, czerwiec - 2013 rok (maksymalnie do 20 czerwca 2013r), 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 19.00. Termin wyjazdu wymaga uzgod-

nienia z Zamawiającym i uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

d) Program wycieczki: zwiedzanie MEGAPARKU, co najmniej 1 zajęcia warsztatowe 

e) Transport: autokary klasy turystycznej,  przystosowane do transportu dzieci z odpowiednim 

ich oznakowaniem,  

Wykonawca zapewni środek transportu: dopuszczony do ruchu i odpowiadający wymaga-

niom ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 125, poz 

874, z późn. zm.), spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, pro-

wadzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia takich usług.  

Wyjazd następuje z terenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku, ul. Cicha 12a, powrót do 

miejsca wyjazdu.  

f) Wyżywienie: obiad dla 26 uczestników, dwudaniowy: I danie – zupa 350g/os, II danie – por-

cja mięsa 110g/os, ziemniaki lub frytki 200g/os, surówka 200g/os, deser - 200g/os, napój – 

sok owocowy 300ml/os – podane gramatury są wielkością minimalną. 

g) Obowiązkowe objęcie wszystkich uczestników (uczniów i opiekunów) wycieczki ubezpiecze-

niem NNW. 

h) Zakres organizacji wyjazdu obejmuje także: zapewnienie opieki pilota, przewodników, bilety 

wstępu, opłaty drogowe i parkingowe. 

 

3. Wyjazd ZOO w Płocku dla klasy „0” 

a) Uczestnicy wycieczki: planowana liczba uczestników - 23 uczniów klasy „0” ze Szkoły Pod-

stawowej nr 5 w Płocku oraz 3 opiekunów – razem 26 uczestników 

Plan wyjazdu wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczba uczniów klasy „0” w sytuacji jeżeli do 

klas będą uczęszczać nowi uczniowie. Wzrost liczby uczniów nie jest możliwy do przewidze-

nia przez Zamawiającego na etapie sporządzania zaproszenia do złożenia ofert. Ostateczna 

liczba uczestników zostanie określona przez Zamawiającego w zgłoszeniu liczby uczestników 

do ubezpieczenia. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę będzie odnosiła się 

do jednego uczestnika nawet w przypadku zwiększenia liczby uczestników. 

W przypadku udziału w wycieczce mniejszej liczby uczestników niż planowana w zaprosze-

niu do składania ofert, wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone za każdego 

uczestnika wycieczki, nie mniej niż za 90% deklarowanej w zamówieniu ilości uczniów (zao-

krąglenie do pełnej ilości w dół) zgodnie z podpisanym przez obie strony protokołem odbio-

ru. Liczba uczniów będzie wynikała z przedstawionej do ubezpieczenia Wykonawcy listy 

uczestników. 
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b) Opiekunów uczniów i kierownika wycieczki zapewnia Zamawiający.  

c) Termin wycieczki: czerwiec 2013 rok (maksymalnie do 20 czerwca 2013r), od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00. Termin wyjazdu wymaga uzgodnienia z Zamawia-

jącym i uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

d) Program wycieczki: zwiedzanie ZOO, co najmniej 1 zajęcia warsztatowe 

e) Transport: autokary klasy turystycznej,  przystosowane do transportu dzieci z odpowiednim 

ich oznakowaniem,  

Wykonawca zapewni środek transportu: dopuszczony do ruchu i odpowiadający wymaga-

niom ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 125, poz 

874, z późn. zm.), spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, pro-

wadzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia takich usług.  

Wyjazd następuje z terenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku, ul. Cicha 12a, powrót do 

miejsca wyjazdu.  

f) Wyżywienie: obiad dla 26 uczestników, dwudaniowy: I danie – zupa 350g/os, II danie – por-

cja mięsa 110g/os, ziemniaki lub frytki 200g/os, surówka 200g/os, deser - 200g/os, napój – 

sok owocowy 300ml/os – podane gramatury są wielkością minimalną. 

g) Obowiązkowe objęcie wszystkich uczestników (uczniów i opiekunów) wycieczki ubezpiecze-

niem NNW. 

h) Zakres organizacji wyjazdu obejmuje także: zapewnienie opieki pilota, przewodników, bilety 

wstępu, opłaty drogowe i parkingowe. 

 

Wymagania wobec Wykonawcy 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

2. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu 

spełniający warunki w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodo-

wać nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczest-

ników wycieczek. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i opiekunów w czasie 

trwania wycieczek.  

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiają-

cego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

5. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxu oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi kopię polisy, a w przypadku jej braku in-

ny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cy-

wilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
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Warunki udziału w zamówieniu: 

1. Wykonawca  posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności i wykaże, że jest 

wpisany we właściwym rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami). 

2. Wykonawca wykonał  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę po-

legającą na zorganizowaniu i wykonaniu wycieczki dla grupy co najmniej 100 uczestników*.  

Termin wykonania zamówienia nie dłużej niż do 20.06.2013r 

 

Do formularza oferty należy dołączyć:  

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

2. Koncesję, zezwolenie lub licencję. 

3. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, podmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 3 

 

Miejsce i termin składania ofert : Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock do 
dnia 25 marca 2013 r do godz. 10.00 w sekretariacie. 
Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do 29.03.2013r. do godz. 10.00 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą mailową na adres: 
sekretariat.sp5@plocman.pl, izakaminska@vp.pl bądź nr faksu 024 269 65 05. 
 
Kryterium oceny ofert – 100% cena 
Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy 14.000 Euro netto. 
 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. 
 
Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Anna Michalska 

Tel. 024 2623108 

Izabela Kamińska 

504030962                                                                              

  Zatwierdził: 

Elżbieta Tyszka 

 
 

mailto:sekretariat.sp5@plocman.pl
mailto:izakaminska@vp.pl
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Załącznik nr 1 

 
…………………………………………. 

miejscowość i data 
 
 
……………………………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

W odpowiedzi na zaproszenia do składania ofert, składam ofertę wykonania usługi polegającej na   
zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w ramach projektu 
„N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
 
1) Oferujemy wykonanie zamówienia, cena brutto ………………………….PLN, (brutto 
słownie……………………………………) 

 
2) Cenę ofertową stanowią: 

Lp. Miejsce wyjazdu cena brutto 

koszt brutto 
wyjazdu 
przypadający na 
jednego 
uczestnika 

1. 

Wyjazd do Muzeum 
Włókiennictwa w 
Łodzi dla klas I-III  
- 115 uczniów i 11 

opiekunów - razem 
126 uczestników 

koszty typu: bilety wstępu, 
przewodnik, zajęcia 
warsztatowe, ubezpieczenie, 
opieka pilota, autokar, 
posiłek, itp.     

2. 

Wyjazd do MEGA 
PARKU w 

Grudziądzu -  23 
uczniów i 3 

opiekunów - razem 
26 uczestników 

koszty typu: bilety wstępu, 
przewodnik, zajęcia 
warsztatowe, ubezpieczenie, 
opieka pilota, autokar, 
posiłek, itp.     
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3. 

Wyjazd do ZOO w 
Płocku – 23 uczniów 

i 3 opiekunów - 
razem 26 

uczestników 

koszty typu: bilety wstępu, 
przewodnik, zajęcia 
warsztatowe, ubezpieczenie, 
opieka pilota, autokar, 
posiłek,  itp.     

              

 
3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką przedmiotu zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 
4) W przypadku zwiększenia się liczby uczestników ostateczna liczba uczestników zostanie określo-
na przez Zamawiającego w zgłoszeniu liczby uczestników do ubezpieczenia. Cena jednostkowa 
wskazana w formularzy ofertowym odnosi się do jednego uczestnika nawet w przypadku zwiększe-
nia liczby uczestników. 
Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy 14 000 EURO netto. 
5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
6) W przypadku wybrania naszej ofert jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 

 
            Pieczęć i podpis Wykonawcy: 

 

data: ..................................      ………….…………………………………. 
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Załącznik Nr 2 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 
 

 
Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ............................................................................................................ 
 
Numer tel./ fax.  ................................................................................................................. 
 
 

Przystępując do zaproszenie do składania ofert na:  zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych 

wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą 

przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  oświadczam, iż mogę ubiegać się  o 

udzielenie w/w zamówienia.   

 
 
            Pieczęć i podpis Wykonawcy: 

 

data: ..................................      ………….…………………………………. 
 

 
 
 
 
 

 
   Załącznik nr 3 
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                         WYKAZ USŁUG 

 
na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w               

ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

________________________________________________________________________________ 
 
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................... 

Numer tel./ fax .................................................................................................................... 

 
 

 
Lp. 

Przedmiot 
zamówienia 

/zakres 
szczegółowy 

opis/ 

Miejsce realizacji Wartość /brutto/, 
Termin 

realizacji 

Nazwa 
Zamawiającego 

/odbiorca/ 

 
1. 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 
 
Do wykazu załączamy ................ szt. referencji. 
 
            Pieczęć i podpis Wykonawcy: 

 

data: ..................................      ………….…………………………………. 
                                                                                                                        


