
 
PROJEKT „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – RÓWNE SZANSE” 

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 
Wieruszów , dnia 12.05.2015r. 

Zapytanie ofertowe 

na organizację jednodniowej wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Wrocławia 

 

Nazwa i adres zamawiającego:  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie  

98-400 Wieruszów  

ul. Rynek 21  

tel. 062 78 41 554  

e-mail: wieruszow@mgops.pl 

 

Tryb udzielenia zamówienia:  

Podstawa prawna:  art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2014 r. poz. 

423 z późn. zm.) 

 

Przedmiot zamówienia: 

Jednodniowa wycieczka dla 9 uczestników projektu systemowego i 2 opiekunów z MGOPS Wieruszowie w ramach 

projektu „Klub Intergracji Społecznej - równe szanse”  realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wieruszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.   

 

Grupa uczestników wycieczki: 9 uczestników + 2 opiekunów  (osoby dorosłe ) 

 

Miejsce realizacji zamówienia: WROCŁAW 

 

Termin realizacji zamówienia:   2 czerwiec 2015r. 

 

Zakres zadań Wykonawcy:   

- zapewnienie dojazdu, przyjazdu oraz transportu lokalnego busem turystycznym z klimatyzacją 

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych 

- zapewnienie usług przewodnika zwiedzając: Hale Stulecia, Park Szczytnicki, Stadion,  ZOO Afrykanarium,  

- zapewnienie biletów wstępu/wejść: do ZOO, do kina, rejs statkiem po Odrze, na stadion, 

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW 

- zapewnienie  wyżywienia dla  wszystkich uczestników wycieczki  

składającego się z: 

 śniadania drodze do Wrocławia,  

 obiadu dwudaniowego z deserem, kawą, herbatą,  

 kolacji. 

 

 

Oferta powinna zawierać: 

- ofertę cenową brutto zamówienia przypadającego na 1 uczestnika wycieczki i cenę całej wycieczki 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  

jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

- szczegółowy program wycieczki 

mailto:wieruszow@mgops.pl


 
PROJEKT „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – RÓWNE SZANSE” 

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

- wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu   i dat 

- oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami, w tym pojazdami z klimatyzacją oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

Sposób przygotowania oferty: 

-  oferta musi sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

- oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.  

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez 

osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

-  cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością 

brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty. 

-  dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być 

opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę 

-  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować 

całość zamówienia 

- do oferty należy załączyć oświadczenie o braku wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Wymagania i warunki Zamawiającego: 

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia o charakterze porównywalnym 

z zakresem niniejszego zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego 

zamówienia należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu jednodniowego wyjazdu z programem 

turystycznym  

- wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnymi 

technicznie autokarami, w tym autokarem z klimatyzacją.  

 

Kryterium wyboru oferty: 

100 % cena  

 

Informacja o formalnościach po wyborze oferty, w celu realizacji zamówienia: 

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej 

Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez 

Zamawiającego. 

 

Informacja dotycząca płatności: 

Płatność wyłącznie przelewem do 21 dni po wykonaniu usługi. Faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z podpisaną 

umową. 

 

Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie 

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Miejsko- Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Miejsko- Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie , rozumie się wzajemne powiązania między Miejsko- Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie lub osobami wykonującymi w imieniu Miejsko-  

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
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 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

 Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli 

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wieruszowie : Anna Ostrycharz  –  Kierownik MGOPS w Wieruszowie  

Osoby wykonujące w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:  

 Aneta Kmiecik-Gwizdek    

 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 22 maja 2015 roku, do godziny 15:00  

pod adresem: 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie  

98-400 Wieruszów  

ul. Rynek 21  

tel. 062 78 41 554 

e-mail: swiadczenia@mgops.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o zamówienie 
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Załącznik nr 1 

 

……………………………                                   ………….. dn. …..................                                                                                                                            

pieczątka oferenta                                                                                                                     

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

ul. Rynek 21 

98-400 Wieruszów 

 

 
 

 Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na 

podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r. poz. 

423 z późn. zm.), a dotyczącego: 

 

realizacji usługi turystycznej – jednodniowej wycieczki do Wrocławia na rzecz Zamawiającego dla 17+2 osób w 

ramach projektu  „Klub Intergracji Społecznej - równe szanse”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

a) Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

Nr tel. ............................................................. e-mail ..................................................... 

Nr faksu ………………………………………………………………….…………….. 

NIP .......................................................................... REGON .......... .............................. 

składamy ofertę  następującej treści: 

 

b) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto......................................................... zł. 

Słownie: ............................................................................................................................ zł. 

Obowiązujący podatek VAT   .......%  ............................... zł. 

Cena brutto ......................................................................... zł. 

Słownie: ............................................................................................................................. zł  

                                                                                          

Miejscowość, dnia ……………………….                                                              ……………………………… 

                                                                                                                                   Podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2  

 

Oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o zamówienie 
 

 

……………………………., dnia ……………….. 2015 roku 

(miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Dotyczy projektu: „„Klub Intergracji Społecznej - równe szanse”  współfinanansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.1 POKL 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie. 

W szczególności nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Wieruszowie  (*) 

 

(*)Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie, 

rozumie się wzajemne powiązania między Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wieruszowie lub osobami wykonującymi w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie   

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

 Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli 

 

 

 

 

 

Nazwa firmy / pieczątka  …………………………………………………. 

 

 

Podpis osoby upoważnionej 

 

  

 

 

 

 


