KG/271/5/18
Zapytanie ofertowe
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich zwraca się z prośba o przedłożenie oferty cenowej na
„Zorganizowanie 4 - dniowej wycieczki dla pracowników ZSR CKP w Kaczkach Średnich ”
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1 dzień 31.05.2018 r ( czwartek):
- 6.00 zbiórka uczestników – Kaczki Średnie,
6.15 –Turek parking przy LIDL-u,
Obiad w podróży.
Zwiedzanie
Olsztyn (zamek, Starówka, katedra Św. Jakuba mury miejskie ,
- w trakcie zwiedzania możliwość uczestniczenia w mszy św. (dla chętnych)
- zakwaterowanie
- obiadokolacja
- nocleg
2 dzień 01.06.2018 r (piątek)
- śniadanie
- Galindia (kolebka pradawnych mieszkańców Krainy Tysiąca Jezior, Krutyń- spław łodzią
tzw. Pychówkami po rzece Krutynia* 1 godz. wraz z piwkiem*; Giżycko - Twierdza Boyen,
most obrotowy, zamek krzyżacki;
Powrót na nocleg
- obiadokolacja bankiet z muzyką do tańczenia;
- nocleg
3 dzień 02.06.2018 r ( sobota)
- śniadanie
- Święta Lipka - jedno z najpiękniejszych polskich Sanktuariów Maryjnych . Wegorzewo –
zamek krzyżacki spacer po mieście, późnogotycki kościół Św. Piotra i Pawła, zamek
pokrzyżacki z XIV wieku , Park Etnograficzny
Przejazd do miejsca noclegu
Obiadokolacja
4 dzień 03.06.2018 r ( niedziela)
- śniadanie,
- wykwaterowanie
- Lidzbark Warmiński (zamek , Stare Miasto), Olsztynek średniowieczny zamek, zachowania
obwarowaniami z XV wieku czy XIV-wiecznym kościół ewangelicki, zabytkowy Dom
Mrongowiusza. Muzeum Budownictwa Ludowego
- obiad po drodze
Powrót do Kaczek .

Grupa minimum 40 osobowa .
Świadczenia zawarte w cenie:



Przejazd autokarem klasy turystycznej (max. 4 lata), klimatyzacja, nagłośnienie, radio,
video , barek (kawa/herbata-fakultatywnie , dostępna dla wszystkich uczestników
w trakcie dłuższych postojów bezpłatnie ), wc ( możliwość korzystania w trakcie

podróży).






Wjazdy do miast.
Opłaty drogowe i parkingowe.
Opiekę pilota.
Przewodnika.
Zakwaterowanie wszystkich uczestników wycieczki w jednym hotelu lub pensjonacie:
pokoje z łazienkami 2-3 osobowe

Wyżywienie dla wszystkich uczestników w jednym czasie:


3 śniadania w miejscach zakwaterowania :
śniadania w formie szwedzkiego stołu – powinny to być śniadania ciepłe jak np. kiełbaski,
parówki, jajecznica +sery, wędlina, pieczywo, warzywa ( pomidory, ogórki itp. ) masło,
kawa + mleczko, herbata itp.
 Podczas śniadań uczestnicy mają możliwość przygotowania kanapek na podróż nieodpłatnie lub opcjonalnie szykuje obsługa !!!!!
 Obiadokolacje i obiady w podróży :
1- Przed zwiedzaniem Olsztyna - obiad
2- Po zakwaterowaniu w dniu 31.05.2018 - obiadokolacja;
3- W dniu 01.06.2018 – obiadokolacja.
4- Uroczysta obiadokolacja z muzyką – min. jedno ciepłe danie , zimne zakąski, pieczywo,
warzywa ( pomidory, ogórki itp. ) masło, kawa +mleczko, herbata itp.
5- W podróży powrotnej do Turku - obiad.
6- Każdorazowo - zupa +drugie danie mięsne + surówka +napój lub bufet z daniami do
wyboru.
Ubezpieczenie minimalne
- NNW – 5.000,- zł.
- KL 10 tys. euro
2. Termin realizacji – 31.05 do 03.06 2018 roku.
3. Termin związania ofertą 30 dni.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
b. Ofertę zaopatrzona w podpisy , pieczątki i datę sporządzenia należy dostarczyć do ZSR
CKP w Kaczkach Średnich w terminie do dnia 08.02.2018 roku do godziny 10.00. Oferty
należy składać w sekretariacie szkoły lub na adres mailowy
(sekretariat@zsrkaczki.edu.pl lub voytec4tar2@o2.pl)
c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d. W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto oraz uwzględnić wszystkie koszty
związane z wykonaniem w/w zamówienia.

e. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień treści złożonych
ofert.
f. Dodatkowych informacji udziela Wojciech Targowski Tel. 063 289 84 18
5. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca zostanie poinformowany o
terminie podpisania umowy.

/-/ Dyrektor ZSR K. Świerk

Zał. Nr 1

…………………………………………
Pieczęć oferenta
Zamawiający
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
Kaczki Średnie 62
62-700 Turek
Oferta dotycząca zapytania ofertowego na „Zorganizowanie wycieczki dla pracowników ZSR CKP w
Kaczkach Średnich ”
Nazwa Oferenta

Dane Adresowe

Przedmiot zamówienia

Zorganizowanie wycieczki dla pracowników ZSR
CKP w Kaczkach Średnich

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena netto za całość ( 40 osób )
……………………………………..zł.
słownie …………………………………………………………..
Cena brutto za całość ( 40 osób)
……………………………………..zł.
słownie …………………………………………………………..
Cena brutto za 1 uczestnika

……………………………………..zł.
słownie …………………………………………………………..

Termin związania ofertą

30 dni

………………………….
Podpis

