
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na zorganizowanie trzech wyjazdów jednodniowych dla dzieci w ramach realizacji projektu 

„Punkty dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Beneficjent:      Realizator: 

Gmina Tłuszcz      Ośrodek Pomocy Społecznej 

NIP 1251334845      NIP 7621718619 

05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10    05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 

tel. 29 757 30 16      tel. 29 777 52 90 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowych wyjazdów do Warszawy 

(m.in. TVP, Radio, Centrum Nauki Kopernik) oraz do fabryki bombek w ramach 

realizacji projektu „Punkty dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Łącznie odbędą się 3 wyjazdy, w tym: 

- 2 wyjazdy w 2018r., w tym 1 wyjazd w lipcu 2018r. i 1 wyjazd w grudniu 2018r. 

- 1 wyjazd w czerwcu 2019r.  

W każdym z wyjazdów udział weźmie max. 105 dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego  

w Tłuszczu, uczestników projektu oraz 8 Opiekunów. 

 

Specyfikacja każdego z wyjazdów: 

a) Zapewnienie klimatyzowanego autokaru z liczbą miejsc odpowiadającą liczebności 

grupy (w tym przypadku 2 autokary jednocześnie) 

b) Zapewnienie dojazdu i przejazdu autokarem, zgodnie z planem wycieczki 

c) Pokrycie przez Wykonawcę wszelkich opłat drogowych i parkingowych 

d) Zapewnienie opieki pilota na całej trasie wycieczki 

e) Pokrycie wszystkich opłat ujętych w planie wycieczki tj. biletów wstępu do obiektów 

dla wszystkich uczestników wyjazdu 

f) Ubezpieczenie (NNW) wszystkich uczestników wyjazdu 

 

3. Termin i sposób wykonania zamówienia: 

a) Termin wykonania zlecenia: lipiec 2018r., grudzień 2018r., czerwiec 2019r. 

b) Dokładna data wyjazdu zostanie uzgodniona z Wykonawcą po rozstrzygnięciu 

zapytania ofertowego 

c) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni 

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. Oferta musi obejmować 

całość zamówienia 



e) Ceny wskazane w ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy i są cenami stałymi w okresie obejmowania umowy 

f) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31 lipca 2019r. 

 

4. Warunki uczestnictwa w postępowaniu 

Oferty mogą składać podmioty, które poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3) 

wykażą, że: 

a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do przeprowadzenia zamówienia 

c) Znajduje się w sytuacji ekonomiczne i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia 

d) Podmiot wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) do celów niezbędnych do realizacji projektu  

pt.: „Punkty dla rodziny” 

e) W przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, 

Wykonawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu 

realizacji zamówienia zarówno Zamawiającemu, jak i wszystkim organom 

uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Punkty dla rodziny” 

f) Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 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 

 

5. Kryteria wyboru oferty 

a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

b) Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: 

 Najniższa cena brutto – 80% 



 Doświadczenie – 20% 

Podmiot składający ofertę jest zobowiązany udokumentować swoje doświadczenie  

w organizacji min. 3 wyjazdów dla min. 50 uczestników w okresie 3 ostatnich lat jako 

kryterium dodatkowe (zał. nr 2). Dokumentem potwierdzającym doświadczenie są 

referencje. 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 pkt. Z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa. 

 

6. Pozostałe informacje 

a) Płatność za realizację poszczególnych wyjazdów przedmiotu zamówienia będzie 

dokonywana na podstawie faktur wystawianych po każdym wyjeździe 

b) Całość wydatków będzie finansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

c) Ostateczny termin wykonania umowy (organizacji ostatniego wyjazdu): 

30.06.2019r. 

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

e) Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających 

f) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych 

zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość 

dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może 

dotyczyć m.in.: 

 Okresu i harmonogramu realizacji umowy 

 Ostatecznej ilości uczestników 

 Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność prawna, losowa, ekonomiczna lub techniczna, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 

należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian 

umowy, w szczególności terminu realizacji umowy 

 

7. Termin i miejsce składania ofert 

a) Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (zał. 1, 2, 3) do niniejszego ogłoszenia 

należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: osrodek@ops.tluszcz.pl lub 

osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, 

ul. Warszawska 10 z oznaczeniem „Oferta na organizację wyjazdów 

jednodniowych”. 

b) Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2018r. o godz. 23:59 

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

d) Wybór Wykonawcy nastąpi w dniu 29 czerwca 2018r. 

 

8. Załączniki 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych wyjazdów 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

mailto:osrodek@ops.tluszcz.pl

