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Zapytanie ofertowe nr GGiOŚ.7313.6.2011 
dotyczy projektu „Nie tylko ksi ąŜką uczeń Ŝyje, czyli wykorzystujemy wiedzę                           

w praktyce”.  
 

Gmina Czeremcha zaprasza do złoŜenia oferty na organizację wycieczek w ramach 
projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-408/10 pt. „Nie tylko ksiąŜką uczeń Ŝyje, czyli 
wykorzystujemy wiedzę w praktyce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja następujących wycieczek o maksymalnej wartości 
podanej poniŜej:  

A. Wyjazd do Pienińskiego Parku Narodowego i okolic dla 40 uczniów oraz 4 
opiekunów - termin realizacji: maj 2011; 

B. Wyjazd do Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy dla 40 uczniów oraz 4 
opiekunów  – termin realizacji wrzesień/październik 2011; 

C. Wyjazd na zieloną szkołę do SuraŜkowa dla 22 uczniów oraz 3 opiekunów – termin 
realizacji: wrzesień/ październik 2011; 

D. Wyjazd do Słowińskiego Parku Narodowego i okolic dla 40 uczniów oraz 4 
opiekunów – termin realizacji: maj/czerwiec 2012; 

E. Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego dla 25 uczniów oraz 3 opiekunów – 
termin realizacji: maj/czerwiec 2012. 

 
PoniewaŜ projekt „Nie tylko ksiąŜką uczeń Ŝyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce” 
kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy, w/w wycieczki muszą mieć w planie 
takie formy zajęć, które pozwolą uczestnikom na praktyczne poznanie ekosystemów itp. 
 
2.1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
2.2.      Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
2.3.      Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: tak. 
 
 
1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z harmonogramem realizacji projektu: 
Ad. A: do 31.05.2011 
Ad. B: do 31.10.2011 
Ad. C: do 31.10.2011 
Ad. D: do 30.06.2012 



Ad. E: do 31.06.2012 
 
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna: 
- posiadać datę sporządzenia, ponumerowane strony 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; 
- oferta powinna być dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie; 
- określać cenę wycieczki, z wyodrębnieniem ceny netto oraz podatku VAT; 
- określać szczegółowy harmonogram wycieczki 
 
6. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
• Oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – Załącznik Nr 2 
 
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
A. Oferta powinna być dostarczona na adres: Urząd Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14,  
17-240 Czeremcha, pokój Nr 16 do dnia 10.03.2011 r. do godz. 800; 
B. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2011 r. o godz. 830 pokój nr 6 Urzędu Gminy 
Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha.  
C. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.czeremcha.pl oraz potwierdzi w/w fakt 
wersją papierową. 
D.  Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
8. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Przy wyborze wykonawcy (wykonawców) w/w usług Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami:  

1. Czy oferowana wycieczka zapewnia uczestnikom moŜliwość praktycznego poznania 
przyrody, ekosystemu itp. 

2. Czy jej cena jest adekwatna do proponowanego programu; 
3. Czy oferent jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo uczestników podczas przejazdów 

oraz na miejscu. 
 

9. DODATKOWE INFORMACJE: 
• Dodatkowe informacje, dotyczące przedmiotu zamówienia udziela p. Anna Smyk w 

Szkole Podstawowej w Czeremsze, pod numerem telefonu 85 685 00 14 oraz adresem 
email: spczeremcha@wp.pl  

 
10. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wzór formularza ofertowego; 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2; 
3. Wzór umowy zlecenie. 

 
Wójt Gminy Czeremcha 

 
      mgr Jerzy Szykuła 


