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Zapytanie ofertowe - organizacja dwudniowego 

wyjazdu do Warszawy  

W związku z realizacją projektu „Zawód z przyszłością" Zespół Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku planuje wyjazd uczniów na warsztaty na 

Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie w dniach 23-24 marca 2018. 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Nabywca: Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2  44-200 Rybnik 

Odbiorca:  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,  

ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi organizacji dwudniowego wyjazdu do 

Warszawy na Wojskową Akademię Techniczną w dniach 23-24 marca 2018.  

Organizacja wyjazdu polega na zapewnieniu wyżywienia, noclegu oraz przejazdu autokarem dla 

51 uczniów/uczennic i 3 opiekunów. 

1. Warunki dotyczące autokaru: 

- autokar na 54 osoby 

- rok produkcji nie wcześniejszy niż 2013 

- aktualny przegląd techniczny 

- klimatyzacja 

- WC 

2. Warunki dotyczące noclegu: 

- 1 pokój jednoosobowy i 1 pokój dwuosobowy dla opiekunów 

- pokoje 2, 3 lub 4 osobowe, osobne dla dziewcząt (29) i chłopców (22) 

- wszystkie pokoje z łazienkami, w tym samym budynku 

- odległość miejsca zakwaterowania od miejsca warsztatów ma zapewnić terminowe stawienie 

się na zajęcia na Wojskowej Akademii Technicznej 

3. Warunki dotyczące wyżywienia: 

- dwudaniowy obiad w dniu 23.03.2018 o godz. 14.00 

- kolacja (szwedzki stół) w dniu 23.03.2018 o godz. 19.00 

- śniadanie (szwedzki stół) w dniu 24.03.2018 o godz. 8.00 

- dwudaniowy obiad w dniu 24.03.2018 o godz. 13.00-14.00 

- w cenę posiłków są wliczone napoje 

- śniadanie i kolacja w miejscu zakwaterowania 

- odległość miejsca wyżywienia (obiady) od miejsca warsztatów ma zapewnić terminowe 

stawienie się na zajęcia na Wojskowej Akademii Technicznej  

- szczegółowe menu zostanie uzgodnione przed wyjazdem 

4. Inne szczegóły: 

- wyjazd 23.03.2018 godz.4.00-4.30 z Rybnika (ul. Saint Vallier) 

- warsztaty na WAT 23.03.2018 o godz. 10.00-13.00 i 15.00-18.00 oraz 24.03.2018 o 

godz.9.00-13.00 

- wyjazd z Warszawy 24.03.2018 po obiedzie 

- w cenę wliczone są opłaty za autostrady i parkingi 

- cena zawiera również ubezpieczenie NNW wszystkich uczestników wyjazdu (dla 51 uczniów 

i 3 opiekunów). 

 



 
 

 

Po wyłonieniu dostawcy usługi, zostanie podpisana umowa, zawierająca warunki przedmiotu 

zamówienia. 

 

Płatność nastąpi przelewem, po wykonaniu usługi, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

rachunku/faktury. 

Oferent posiadający powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym zostaje wyłączony z 

postępowania. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać: 

- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe (tel, e-mail) 

- cenę za kompleksową usługę organizacji wyjazdu (netto i brutto) 

- dane miejsca zakwaterowania z adresem 

- dane miejsce wyżywienia z adresem 

- oświadczenie o sprawności technicznej pojazdu i jego roku produkcji 

 IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: 

zawodzprzyszloscia@zsme.pl lub złożona w sekretariacie Odbiorcy (Zespół Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik) 

do dnia 08.02.2018 r. 

 V.  OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100% 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej projektu 

oraz BIP: http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/. 

 VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Kuczyńska-Tomiło pod numerem telefonu:  

32 422 27 76, 32 422 92 66 lub 505 761 524 oraz adresem email: ekuczynska@zsme.pl 
 


