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Dzierzgowo, 24.11.2014 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 EURO 

 

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 

2013r. poz. 907 z późn.zm.) na organizację wycieczki do Mławy dla beneficjentów projektu 

pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług 

edukacyjnych. 

 

I. Zamawiający  

Gmina Dzierzgowo 

ul. Tadeusza Kościuszki 1 

06-520 Dzierzgowo 

tel./fax;  (23) 653-32-22/ (23) 653-32-26 

www.dzierzgowo.pl. e-mail: gmina@dzierzgowo.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia   
„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem 

o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.). Postępowanie prowadzone będzie w 

związku z obowiązującą zasadą  konkurencyjności w ramach projektu PO KL. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki do Mławy dla beneficjentów projektu 

systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 

9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych  

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki do Mławy dla beneficjentów 

projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” . 

 

Termin wycieczki: 10 grudzień 2014 r. 

 

Ilość osób: 36 beneficjentów (16 uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie oraz 20 

uczniów Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie) + 4 opiekunów.  

Łącznie 40 osób. 

http://www.dzierzgowo.pl/
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W ramach organizacji wycieczki do Mławy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Zapewnienia dojazdu do Mławy oraz powrotu do miejsca zbiórki (autokar + 

kierowca). Wyjazd z parkingu przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie, powrót 

w to samo miejsce. 

2. Opieki pilota. 

3. Ubezpieczenie beneficjentów oraz opiekunów. 

4. Zakup biletów wstępów i dokonania opłat związanych z parkingami. 

5. Zapewnienie obiadu w formie pizzy  

(margheritta, kurczak, pieczarki, cebula  -7 sztuk 60 cm + picie) 

6. Zapewnienia następującego programu wycieczki: 

 6
45

 – Podstawienie autokaru 

 7
00

 – Wyjazd 

 8
00

 – 9
00

 – Basen Mława 

 9
30

-10
30 

– Wizyta w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie  

(podział na dwie grupy: 

 I grupa Publiczne Gimnazjum – zwiedzanie wystaw 

II grupa Szkoła Podstawowa – warsztaty świąteczne) 

 Obiad. 

 Wizyta na Posterunku Policji  

 

IV. Sposób przygotowania oferty 

1. Wymagania ogólne 

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 

a) oferta musi być złożona w języku polskim, w sposób czytelny (pismem 

komputerowym, maszynowym lub ręcznym)  i podpisana, 

b) formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być przez 

niego podpisane. 

 

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 

Oferta powinna składać się z  : 

a) formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 

b) zestawu dokumentów i oświadczeń - załączniki nr 2 i nr 3 

 

3. Opakowanie oferty  

Wykonawcą powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w 

nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym na adres Zamawiającego i 

zawierającym oznaczenie 
Nadawca : 

(nazwa / imię i nazwisko 

adres Wykonawcy 

tel. kontaktowy) 
GMINA DZIERZGOWO, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo 

 

OFERTA  : organizacja wycieczki do Mławy 

dla beneficjentów projektu systemowego 

pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe – „Moja przyszłość” . 

 

Nie otwierać przed terminem 8 grudnia 2014r. godz. 10.15 
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4. Miejsce i termin składania ofert i ich otwarcia  

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać (decyduje data wpływu oferty) na adres 

siedziby Gminy Dzierzgowo – Urząd Gminy Dzierzgowo, ul. Tadeusza Kościuszki 1 ,   

06-520 Dzierzgowo, sekretariat (I piętro, pokój nr 6). 

Termin składania ofert upływa 08 grudnia 2014r. o godz. 10.00 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Dzierzgowo, ul. 

Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo, piętro I, pokój nr 12 w dniu 08.12.2014 r. o 

godzinie 10.15. 

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

 

5. Opis sposobu porozumiewania się z wykonawcami 

Zamawiający urzęduje w dniach : poniedziałek – piątek (za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy). 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących 

niniejszego zapytania ofertowego jest Agata Kawecka tel. 23 653-30-15 lub Wioletta Kujawa 

23 653-32-22. 

 

IX. Opis kryteriów wyboru oferty : 

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty : 

Cena 100% 

Ceną ofertową jest cena jednostkowa za całość zmówienia.  

 

Zasady oceny kryterium „cena” : 

 
najniższa cena brutto 

C = ----------------------------------   x 100 pkt 
cena brutto badanej oferty 

 

 

X. Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki : 

 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3  – oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem  

 

 

XI. Wybór oferty 

Osoba wybrana do realizacji zadania zostanie telefonicznie zaproszona do podpisania umowy. 

 

 
                                                                    Wójt Gminy Dzierzgowo 

Robert Jeliński 

 

…………………………………………………… 
                                                                                          ( pieczątka, podpis) 
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……………………….. , dnia  ………………….. 2014r.  

 
…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………… 
(wykonawca) 

 
 

 

Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” 

 
OFERTA 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oferuję 

wykonanie organizacji wycieczki do Mławy dla beneficjentów projektu systemowego     

pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” . 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ofertą oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi Materiały 

oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi 

w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

Oferujemy wykonanie zadania w wysokości ……………………….. PLN brutto z tego 

VAT…………. % 

 

Akceptujemy Termin płatności, który wynosi 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.  

 

 

Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej 

oferty są: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące załączniki : 

- oświadczenie zał. nr 2 

- oświadczenie zał. nr 3 

 

 

        

                        Podpisano : 

                                                                                                                             

                                                                    …………………………………………………………… 
                                                                                  (imię i nazwisko wykonawcy, podpis i pieczątka 

                                                                                      lub czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych 

                                           do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. , dnia  ………………….. 2014r.  

  

 

 

 

Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” 

 
…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………… 
(wykonawca) 

 

OŚWIADCZENIE 
   

Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu na organizację wycieczki do Mławy dla 

beneficjentów projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych 

 
 

 

oświadczam, że 

1.   Posiadam obywatelstwo polskie.  

2.   Mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

3.   Nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie. 

4.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji  i realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

7.  Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

8. Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

9.   Uważam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

10. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wykonania zamówienia zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. 

 

 
 …………………………………….................................................  

                                                   (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”  

 

………………………….……… 

                  (miejscowość, data) 

 

…………………………………………….. 

             (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM  

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem 

projektu – Gminną Dzierzgowo, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu 

Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy, polegającymi w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli          

 

    

         __________________________ 

                                                                                              (podpis osoby upoważnionej) 

  

 

 

 


