
 

Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

      
Ludów Polski, dnia 20.02.2020 r.                       

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

związane z realizacją Projektu nr RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w 

Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa  zawodowego do 

potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do 

potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 prowadzone pod nazwą: Organizacja wycieczek zawodoznawczych 

dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim. 

 
1. Zamawiający 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin 

Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00  

Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Gierczak,  

tel. (071) 39 23586, fax. (071) 39 20 373 e-mail: ckziulp@gmail.com 

strona internetowa: http://www.ckziuludowpolski.pl 

NIP: 914-15-65-080, REGON:3621253620000 

 

2. Tryb postępowania 

Postępowanie prowadzone w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków                 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.”, zgodnie z  „Zasadą 

konkurencyjności” oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja sześciu wycieczek zawodoznawczych dla uczniów 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim w ramach projektu nr  

RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku 

pracy II” w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów 

szkolnictwa  zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów 

szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Celem zamówienia jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie 

instrumentów wsparcia uczniów CKZiU w Ludowie Polskim, jakimi są wycieczki zawodoznawcze. 

1. Wycieczka zawodoznawcza  na Targi Rolnicze Agrotech Kielce 

2. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Gołębiewski, Karpacz 

3. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu SPA dr Irena Eris w Polanicy Zdroju 

4. Wycieczka 2 -dniowa do Łodzi – Muzeum Kinematografii i Szkoły Filmowej, Centralne 

Muzeum Włókiennictwa  

5. Wycieczka zawodoznawcza  na Targi Polagra – Gastro 

6. Wycieczka zawodoznawcza  na Międzynarodowe Targi Poznańskie – wystawa  4Print Week 

 

mailto:ckziulp@gmail.com
http://www.ckziuludowpolski.pl/
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63511000-4 Organizacja wycieczek 

Terminy wycieczek:  
1. Wycieczka zawodoznawcza  na Targi Rolnicze Agrotech Kielce – 13 marzec 2020 r. 

2. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Gołębiewski, Karpacz – czerwiec 2020 r. 

3. Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu SPA dr Irena Eris w Polanicy Zdroju – wrzesień 2020 r. 

4. Wycieczka 2 -dniowa do Łodzi – Muzeum Kinematografii i Szkoły Filmowej, Centralne 

Muzeum Włókiennictwa – październik 2020 r.  

5. Wycieczka zawodoznawcza  na Targi Polagra – Gastro – wrzesień/październik 2020 r. (termin 

uzależniony od terminu wejść dla grup zorganizowanych). 

6. Wycieczka zawodoznawcza  na Międzynarodowe Targi Poznańskie – wystawa  4Print Week 

– wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od terminu wejść dla grup zorganizowanych). 

 

Opis wycieczek: 

 

1. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA  NA TARGI ROLNICZE AGRO TECH 

KIELCE 

Termin wycieczki: 13 marzec 2020 r. 

Ilość uczestników: 25 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględni: 

a) Transport dla 27 osób na trasie Ludów Polski – Kielce:Targi Rolnicze Agrotech- Ludów 

Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim) 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 

liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 27 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) Bilety wstępu na Targi Rolnicze Agrotech dla 27 osób. 

g) 27 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

 

2. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO HOTELU GOŁĘBIEWSKI, KARPACZ 

Termin wycieczki: czerwiec 2020 r. 

Ilość uczestników: 30 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględni: 

a) Transport dla 32 osób na trasie Ludów Polski – Karpacz (ok.150 km): Hotrl Gołębiewski - 

Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim) 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 
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liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 32 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) 32 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

g) Zwiedzanie Hotelu Gołębiewski- oprowadzanie po hotelu przez pracownika hotelu oraz 

krótka prelekcja o hotelu. 

- Uczeń powinien zobaczyć (w zależności od dostępności): 

o POKÓJ STANDARDOWY+WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI 

o POKOJE STUDIO 

o POKOJE RODZINNE 

o APARTAMENTY RODZINNE 

o APARTAMENTY 

o SALE KONGRESOWE 

o SALE KONFERENCYJNE 

o SALĘ KINOWĄ 

o RESTAURACJE: CZERWONĄ, ZIELONĄ 

o RESTAURACJĘ STAROPOLSKĄ 

o KAWIARNIĘ PATIO 

o KLUB NOCNY 

o KRĘGIELNIĘ I SALON GIER 

o SPA 

 

3. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO HOTELU SPA Dr IRENA ERIS W 

POLANICY ZDROJU 

Termin wycieczki: wrzesień 2020 r. 

Ilość uczestników: 30 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględni: 

a) Transport dla 32 osób na trasie Ludów Polski – Polanica Zdrój: Hotel SPA dr Irena Eris - 

Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim) 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 

liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 
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c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 32 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) 32 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

g) Zwiedzanie Hotelu SPA Dr Irena Eris - oprowadzanie po hotelu przez pracownika hotelu 

oraz krótka prelekcja o hotelu. 

- Uczeń powinien zobaczyć (w zależności od dostępności): 

o POKÓJ STANDARDOWY+WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI 

o POKOJE STUDIO 

o POKOJE RODZINNE 

o APARTAMENTY RODZINNE 

o APARTAMENTY 

o SALE KONGRESOWE 

o SALE KONFERENCYJNE 

o RESTAURACJE  

o SPA 

 

4.  WYCIECZKA 2 -DNIOWA DO ŁODZI – MUZEUM KINEMATOGRAFII I 

SZKOŁY FILMOWEJ, CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA  

Termin wycieczki: październik 2020 r. 

Ilość uczestników: 25 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględni: 

a) Transport dla 27 osób na trasie Ludów Polski – Łódź- Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w 

Ludowie Polskim), dojazd do hotelu i punktów programu wycieczki. 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 

liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 27 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) Wyżywienie dla 27 osób  

- 1 obiadokolacje: ciepły posiłek dwudaniowy, zimne napoje, 

- 1 śniadanie w miejscu noclegu  (nocleg + śniadanie): szwedzki stół, napoje: herbata, kawa, 

zimne napoje; 

-1 obiad: ciepły posiłek dwudaniowy, zimne napoje 

g) Noclegi dla 27 osób 
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-1 nocleg w pensjonacie/hotelu posiadającym standaryzację min. 2* lub równoważną w 

Łodzi, pokoje z łazienkami. Dopuszczone moduły dwu, trzypokojowe.  

h) Bilety wstępu  do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. 

i) Wstęp na warsztaty - Podstawy języka filmu/ scenopis reklamy telewizyjnej. Film i fotografia 

Barwa, Kolor, Materiał, Manufaktura. Neuromarketing. 
j) Zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem. 

Kolejność poszczególnych punktów programu do zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 

5. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA  NA TARGI POLAGRA –GASTRO 

Termin wycieczki: wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od terminu wejść dla grup 

zorganizowanych). 

Ilość uczestników: 30 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględni: 

a) Transport dla 32 osób na trasie Ludów Polski – Poznań: Międzynarodowe Targi 

Poznańskie – Rynek Poznań - Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim). 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi 

koncesjami, wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, 

wyposażony w dostateczną liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących 

zgodnie z liczbą przewożonych uczestników, z działającym mikrofonem dla 

przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu oraz przygotowanie kierowcy do 

jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa Polskiego przez 

upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni w 

przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na 

minimum 30 minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 32 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) 32 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

g) Bilety wstępu na Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA GASTRO  

Zakres tematyczny: 

Ekspozycja dla gastronomii: 

 wyposażenie i urządzenia zaplecza kuchennego 

 wyposażenie sal restauracyjnych i barów 

 akcesoria gastronomiczne 

 produkty spożywcze dla gastronomii, w tym napoje i alkohole 

 kawa i sprzęt kawowy 

 artykuły cukiernicze i piekarnicze 

 usługi dla gastronomii 

Ekspozycja dla hoteli: 

 wyposażenie pokoi oraz łazienek hotelowych 

 galanteria hotelowa 

 wyposażenie centrów konferencyjnych i ośrodków szkoleniowych 

 wyposażenie i specjalistyczny sprzęt dla sektora SPA 

 wyposażenie i specjalistyczny sprzęt dla ośrodków fitness 
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 elementy wystroju wnętrz 

 architektura ogrodowa i wyposażenie zewnętrznych stref wypoczynku 

 środki czystości, sprzęt czyszczący oraz akcesoria dla działu 

utrzymania czystości 

 odzież specjalistyczna oraz obuwie dla gastronomii i hotelarstwa. 

h) Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem 
 

6. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA  NA MIĘDZYNARODOWE TARGI 

POZNAŃSKIE – WYSTAWA  4PRINTWEEK 

Termin wycieczki: wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od terminu wejść dla grup 

zorganizowanych). 

Ilość uczestników: 25 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględni: 

a) Transport dla 27 osób na trasie Ludów Polski – Poznań: Międzynarodowe Targi 

Poznańskie – Rynek Poznań - Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim). 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi 

koncesjami, wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, 

wyposażony w dostateczną liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących 

zgodnie z liczbą przewożonych uczestników, z działającym mikrofonem dla 

przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu oraz przygotowanie kierowcy do 

jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa Polskiego przez 

upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni w 

przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na 

minimum 30 minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 27 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) 27 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

g) Bilety wstępu na Międzynarodowe Targi Poznańskie wystawa 4Print Wekk 

h) Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem 

 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Uwaga:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor CKZiU w Ludowie Polskim, Ludów 

Polski 16, 57-100 Strzelin  

-inspektorem ochrony danych osobowych w CKZiU w Ludowie Polskim jest Pan Piotr Chałaszczyk-

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, sprawa nr 1/2020 L, p.n.„ Organizacja 
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wycieczek zawodoznawczych dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim w projekcie pn: „Szkolnictwo 

zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”- postępowanie przeprowadzone zgodnie z 

zasadą konkurencyjności. 

-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania;  

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia;  

-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

-posiada Pani/Pan:  

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (w sytuacji, gdy 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników.  

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (w sytuacji, gdy 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego).  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

-nie przysługuje Pani/Panu:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

2) prawo mdo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

wymagania:  

a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,  

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

posiadał określoną wiedzę i doświadczenie.   



 

Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”. 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

c) posiadają potencjał techniczny 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

posiadał określony potencjał techniczny.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia. 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

dysponował określonymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

posiadał określoną sytuację ekonomiczną i finansową.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone. 

 

5. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 

3. wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego. 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone. 

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium 

   

1. Cena (100%) 100 pkt 

 

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (C). 
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Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym 

wzorem: 

                     C min 

C = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 

                       Co 

gdzie:    

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

Co – cena brutto oferty ocenianej 

C – liczba punktów oferty ocenianej w kryterium najniższa cena  

7. Termin i miejsce składania ofert 

 

a) Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem) w 

zamkniętej kopercie z opisem „Organizacja wycieczek zawodoznawczych dla uczniów 

CKZiU w Ludowie Polskim” na adres:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

Ludów Polski 16,  57-100 Strzelin 

b) Termin złożenia oferty: do dnia 28.02.2020 r.  do godz. 13.00. 

c) Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie 

Polskim w gabinecie dyrektora, adres: Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin dnia 28.02.2020 

r.  o godz. 13.15. 

d) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

e) O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

 

8. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego 

wzoru formularza ofertowego –zał. nr 1, oryginał, 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. 

nr 2, oryginał, 

3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. 

nr 3, oryginał. 

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 

reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy 

dołączyć stosowny dokument. 

9. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w  

złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę 

ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.  
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2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   

Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez  

Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie  

uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają  

Wykonawcę.  

3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.  

 

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,  

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

pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 

występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną 

odrzucone. 

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 

umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

 1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i 

Wykonawcy, szczególności: wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego. 

 2) Zmiana unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 

realizację umowy. 

 3) Zmiana terminu realizacji umowy na skutek zaistnienia uzasadnionych przesłanek. 

 4) W przypadku zmian formalno – organizacyjnych. 

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy, nie 

przyznają wykonawcom jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy. 



 

Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”. 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

12. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  

13. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających 

 

15. Dodatkowe postanowienia 

a) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.ckziuludowpolski.pl. 

b) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 

c) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postępowania umieszczoną 

na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego http://www.ckziuludowpolski.pl. 

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

16. Termin związania ofertą. 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

Dyrektor 

/-/ Anna Banaś 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

4. Projekt umowy  

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ckziuludowpolski.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ckziuludowpolski.pl/
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy 

(pieczęć firmowa) 

 

Adres siedziby Wykonawcy  

NIP Wykonawcy  

Telefon do Wykonawcy  

E-mail do Wykonawcy  

Osoba do kontaktu 

(Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2020 r. 

pn. „Organizacja Organizacja wycieczek zawodoznawczych dla uczniów CKZiU w Ludowie 

Polskim”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych poniżej: 

  

 

FORMULARZ OFERTOWY: 

Kryterium oceny: 

 

1.Oferuję wykonanie zamówienia za cenę całkowitą brutto …………….………………..zł  

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

W tym podatek VAT………%, t.j. …………………….…..zł, 

Cena netto  za całość zamówienia: …………………………zł 

w tym za :  
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1) Wycieczkę zawodoznawczą  na Targi Rolnicze Agrotech do Kielc                                          

za cenę brutto…………………………..…..zł,  

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

w tym podatek VAT………%, t.j. …………..…………….…..zł, 

cena netto  za wycieczkę: ……………………………zł 

2) Wycieczkę zawodoznawczą do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu                                              

za cenę brutto……………………………..zł  

słownie: …………………………………………………………………………………………zł 

w tym podatek VAT………%, t.j. ……….………………...zł, 

cena netto  za wycieczkę: ……………………………zł 

3) Wycieczkę zawodoznawczą do Hotelu SPA dr Irena Eris w Polanicy Zdroju                         

za cenę brutto…………………………….....zł  

słownie: …………………………………………………………………………………………zł 

w tym podatek VAT………%, t.j. ……….………………...zł, 

cena netto  za wycieczkę: ……………………………zł 

4) Wycieczkę 2 -dniową do Łodzi – Muzeum Kinematografii i Szkoły Filmowej, Centralne 

Muzeum Włókiennictwa  

      za cenę brutto………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……..zł  

słownie: …………………………………………………………………………………………zł 

w tym podatek VAT………%, t.j. ……….………………...zł, 

cena netto  za wycieczkę: ……………………………zł 
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5) Wycieczkę zawodoznawczą naTargi Polagra – Gastro w Poznaniu                                   

za cenę brutto…………………………….....zł  

słownie: …………………………………………………………………………………………zł 

w tym podatek VAT………%, t.j. ……….………………...zł, 

cena netto  za wycieczkę: ……………………………zł 

6) Wycieczkę zawodoznawczą na Międzynarodowe Targi Poznańskie – wystawa  4Print 

Week  

za cenę brutto…………………………….....zł  

słownie: …………………………………………………………………………………………zł 

w tym podatek VAT………%, t.j. ……….………………...zł, 

cena netto  za wycieczkę: ……………………………zł 

 

Oświadczam, iż: 

1. Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym transport, koszt biletów, wyżywienia, ubezpieczenia, noclegów, przewodników i wszelkie 

inne opłaty, zgodne ze wskazanym programem. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od 13 marca 2020 r. do31 października 2020 r. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na okres 30 dni. 

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia. 

5. Zapoznaliśmy się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych: 

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuje, że:  

 administratorem danych osobowych  jest  Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin. 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro.chronimyinformacje@gmail.com. 
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 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Organizacja wycieczek zawodoznawczych dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim”, 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej 

kontroli  

 dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu 

współfinansowanego za środków Unii Europejskiej pn. „Szkolnictwo zawodowe w 

Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”. 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 

lit.c RODO.  

 

 

 

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

 ………………………………………….. 

                                /data, miejscowość/                                                                         /podpis i pieczątka imienna  

                                                                                                                   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2  

 

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

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)                                                                                                      miejscowość , dnia 

        

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Organizacja wycieczek 

zawodoznawczych dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim” 

dotyczące:  

a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c) posiadania potencjału technicznego 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 

 

 

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

                                                   (podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli) 
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Załącznik nr 3  

 

 

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

                (pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                       miejscowość , dnia 

                 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Organizacja 

wycieczek zawodoznawczych dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim” o których mowa w  zapytaniu 

ofertowym - Warunki wykluczenia, gdyż: 

Nie jesteśmy powiązani z  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawanie 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. 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 

 

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

         (podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 4 

Umowa Nr …….. 

zawarta w dniu …………… w Ludowie Polskim pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…………………………… –………………………………… 

a 

………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 Przedmiot mowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Organizacja 

wycieczek zawodoznawczych dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim” w projekcie pn: „Szkolnictwo 

zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” – nr Projektu RPDS.10.04.01-02-

0021/18. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z 

dnia………………………………..r., obowiązującymi przepisami, umową o dofinansowanie oraz 

wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPOWD na lata 2014-2020. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje organizację sześciu wycieczek zawodoznawczych dla 

uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim  w ramach projektu nr  

RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” w 

ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa  zawodowego 

do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do 

potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 , a w szczególności do zorganizowania następujących wycieczek: 

1 WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA  NA TARGI ROLNICZE AGRO TECH KIELCE 

Termin wycieczki: 13 marzec 2020 r. 

Ilość uczestników: 25 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględnił: 

a) Transport dla 27 osób na trasie Ludów Polski – Kielce:Targi Rolnicze Agrotech- Ludów 

Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim) 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną liczbę 

regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych uczestników, z 

działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu oraz przygotowanie 

kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa Polskiego przez 

upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni w przeciągu dwóch 

godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na własny koszt. Podstawienie 

autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 
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e) Ubezpieczenie dla 27 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.  

f) Bilety wstępu na Targi Rolnicze Agrotech dla 27 osób. 

g) 27 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

 

2. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO HOTELU GOŁĘBIEWSKI, KARPACZ 

Termin wycieczki: czerwiec 2020 r. 

Ilość uczestników: 30 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględnił: 

a) Transport dla 32 osób na trasie Ludów Polski – Karpacz (ok.150 km): Hotrl Gołębiewski - 

Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim) 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 

liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 32 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) 32 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

g) Zwiedzanie Hotelu Gołębiewski- oprowadzanie po hotelu przez pracownika hotelu oraz 

krótka prelekcja o hotelu. 

- Uczeń powinien zobaczyć (w zależności od dostępności): 

o POKÓJ STANDARDOWY+WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI 

o POKOJE STUDIO 

o POKOJE RODZINNE 

o APARTAMENTY RODZINNE 

o APARTAMENTY 

o SALE KONGRESOWE 

o SALE KONFERENCYJNE 

o SALĘ KINOWĄ 

o RESTAURACJE: CZERWONĄ, ZIELONĄ 

o RESTAURACJĘ STAROPOLSKĄ 

o KAWIARNIĘ PATIO 
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o KLUB NOCNY 

o KRĘGIELNIĘ I SALON GIER 

o SPA 

 

3. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO HOTELU SPA Dr IRENA ERIS W 

POLANICY ZDROJU 

Termin wycieczki: wrzesień 2020 r. 

Ilość uczestników: 30 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględnił: 

a) Transport dla 32 osób na trasie Ludów Polski – Polanica Zdrój:Hotel SPA dr Irena Eris - 

Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim) 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 

liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 32 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) 32 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

g) Zwiedzanie Hotelu SPA Dr Irena Eris - oprowadzanie po hotelu przez pracownika hotelu 

oraz krótka prelekcja o hotelu. 

- Uczeń powinien zobaczyć (w zależności od dostępności): 

o POKÓJ STANDARDOWY+WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI 

o POKOJE STUDIO 

o POKOJE RODZINNE 

o APARTAMENTY RODZINNE 

o APARTAMENTY 

o SALE KONGRESOWE 

o SALE KONFERENCYJNE 

o RESTAURACJE  

o SPA 

 

4.  WYCIECZKA 2 -DNIOWA DO ŁODZI – MUZEUM KINEMATOGRAFII I 

SZKOŁY FILMOWEJ, CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA  
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Termin wycieczki: październik 2020 r. 

Ilość uczestników: 25 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględnił: 

a) Transport dla 27 osób na trasie Ludów Polski – Łódź- Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w 

Ludowie Polskim), dojazd do hotelu i punktów programu wycieczki. 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 

liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 27 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) Wyżywienie dla 27 osób  

- 1 obiadokolacje: ciepły posiłek dwudaniowy, zimne napoje, 

- 1 śniadanie w miejscu noclegu  (nocleg + śniadanie): szwedzki stół, napoje: herbata, kawa, 

zimne napoje; 

-1 obiad: ciepły posiłek dwudaniowy, zimne napoje 

g) Noclegi dla 27 osób 

-1 nocleg w pensjonacie/hotelu posiadającym standaryzację min. 2* lub równoważną w 

Łodzi, pokoje z łazienkami. Dopuszczone moduły dwu, trzypokojowe.  

h) Bilety wstępu  do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. 

i) Wstęp na warsztaty - Podstawy języka filmu/ scenopis reklamy telewizyjnej. Film i fotografia 

Barwa, Kolor, Materiał, Manufaktura. Neuromarketing. 

j) Zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem. 

Kolejność poszczególnych punktów programu do zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 

5. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA  NA TARGI POLAGRA –GASTRO 

Termin wycieczki: wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od terminu wejść dla grup 

zorganizowanych). 

Ilość uczestników: 30 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględnił: 

a) Transport dla 32 osób na trasie Ludów Polski – Poznań: Międzynarodowe Targi Poznańskie 

– Rynek Poznań - Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim). 
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b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 

liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 32 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) 32 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

g) Bilety wstępu na Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA GASTRO  

Zakres tematyczny: 

Ekspozycja dla gastronomii: 

a) wyposażenie i urządzenia zaplecza kuchennego 

b) wyposażenie sal restauracyjnych i barów 

c) akcesoria gastronomiczne 

d) produkty spożywcze dla gastronomii, w tym napoje i alkohole 

e) kawa i sprzęt kawowy 

f) artykuły cukiernicze i piekarnicze 

g) usługi dla gastronomii 

Ekspozycja dla hoteli: 

a) wyposażenie pokoi oraz łazienek hotelowych 

b) galanteria hotelowa 

c) wyposażenie centrów konferencyjnych i ośrodków szkoleniowych 

d) wyposażenie i specjalistyczny sprzęt dla sektora SPA 

e) wyposażenie i specjalistyczny sprzęt dla ośrodków fitness 

f) elementy wystroju wnętrz 

g) architektura ogrodowa i wyposażenie zewnętrznych stref wypoczynku 

h) środki czystości, sprzęt czyszczący oraz akcesoria dla działu 

utrzymania czystości 

i) odzież specjalistyczna oraz obuwie dla gastronomii i hotelarstwa. 

h) Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem 

 

6. WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA  NA MIĘDZYNARODOWE TARGI 

POZNAŃSKIE – WYSTAWA  4PRINTWEEK 
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Termin wycieczki: wrzesień/październik 2020 r. (termin uzależniony od terminu wejść dla grup 

zorganizowanych). 

Ilość uczestników: 25 uczniów + 2 opiekunów 

W cenie wycieczki Wykonawca uwzględnił: 

a) Transport dla 27 osób na trasie Ludów Polski – Poznań: Międzynarodowe Targi Poznańskie 

– Rynek Poznań - Ludów Polski (wyjazd z CKZiU w Ludowie Polskim). 

b) Autokar z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczony, z wymaganymi koncesjami, 

wyposażony w klimatyzację oraz sprawne pasy bezpieczeństwa, wyposażony w dostateczną 

liczbę regulowanych w oparciach miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych 

uczestników, z działającym mikrofonem dla przewodników/pilota. Stan techniczny pojazdu 

oraz przygotowanie kierowcy do jazdy może zostać sprawdzony w dniu wyjazdu z Ludowa 

Polskiego przez upoważnione służby. W przypadku awarii autokaru, Wykonawca zapewni 

w przeciągu dwóch godzin zastępczy autokar o tożsamym standardzie wyposażenia na 

własny koszt. Podstawienie autokaru na miejsce zbiórki (w dniu wyjazdu) na minimum 30 

minut przed wyjazdem. 

c) Opłaty drogowe, parkingowe itp. 

d) Obsługę kierowcy. 

e) Ubezpieczenie dla 27 osób: 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW uczestników wycieczki i opiekunów,  

- odpowiedzialność cywilna OC opiekunów.   

f) 27 obiadów – ciepłych posiłków dwudaniowych + zimne napoje. 

g) Bilety wstępu na Międzynarodowe Targi Poznańskie wystawa 4Print Wekk 

h) Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem 

4.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia po zrealizowaniu każdej z wycieczek faktury na 

Zamawiającego. 

5.Realizując przedmiotowe zamówienie Wykonawca będzie służył interesom Zamawiającego 

zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz z najwyższą starannością wymaganą dla 

wykonywania zawodu. Wykonawca nie posiada uprawnień do podejmowania we własnym zakresie 

decyzji, które skutkowałyby zmianą zakresu lub zmianą kosztów zamówienia. Nie jest również 

uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

6.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy a także do 

ochrony danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

§ 2 Okres obowiązywania umowy 

Wymagany okres realizacji zamówienia: od 13 marca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. r. 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia wynosi brutto………zł (słownie………………PLN), w tym podatek 

VAT…...%,t.j……………..….zł cena netto………….………..zł (słownie:…………… PLN)                    

i obejmuje: 
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a) wynagrodzenie za wycieczkę zawodoznawczą  na Targi Rolnicze Agrotech Kielce w kwocie 

brutto………………………zł, 

b) wynagrodzenie za wycieczkę zawodoznawczą do Hotelu Gołębiewski, Karpacz w kwocie 

brutto………………………zł, 

c) wynagrodzenie za wycieczkę zawodoznawczą do Hotelu SPA dr Irena Eris w Polanicy 

Zdroju w kwocie brutto………………………zł, 

d) wynagrodzenie za wycieczkę zawodoznawczą do Łodzi – Muzeum Kinematografii i Szkoły 

Filmowej, Centralne Muzeum Włókiennictwa w kwocie brutto…………………………zł, 

e) wynagrodzenie za wycieczkę zawodoznawczą na Targi Polagra – Gastro w kwocie 

brutto………………………zł, 

f) wynagrodzenie za wycieczkę zawodoznawczą na Międzynarodowe Targi Poznańskie – 

wystawa  4Print Week w kwocie brutto………………………zł, 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w 

treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z 

przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT.* 

4. Wykonawca wystawi faktury częściowe po zrealizowaniu każdej z wycieczek, w oparciu o 

zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru zadania. 

5. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.  

6. Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - 

w całości lub w części - w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 

odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 

§ 4 Kary umowne 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, po wyjaśnieniu okoliczności sprawy, kary umowne w 

następujących wypadkach: 

a) za zwłokę w podjęciu działań wynikających z niniejszej umowy pomimo wcześniejszego 

wezwania przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy ze strony Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy ze strony Wykonawcy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
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4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych określonych w ust. 1 niniejszego § nie wyłącza 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, 

przewyższającego wysokość wskazanych kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługujących mu należności. 

6. Wykonawca, zobowiązuje się do pokrycia szkód, jeżeli na skutek jego działania, 

zaniechania, niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający 

poniesie szkodę, w szczególności utraci dofinansowanie, w wysokości poniesionej straty. 

§ 5 Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli: 

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni; 

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują kary umowne i może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

c) wystąpi uzasadniona groźba utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez 

Zamawiającego wynikła wskutek działań lub zaniedbań Wykonawcy, 

d) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa, 

wskazaniami Zamawiającego lub wymaganiami Instytucji Zarządzającej, 

e) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w 

wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 6 Odpowiedzialność Wykonawcy, kontrola 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez Zamawiającego 

lub Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji 

umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych 

z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać w celu akceptacji wszystkie dokumenty dotyczące 

realizacji projektu dyrektorowi CKZiU w Ludowie Polskim lub osobie przez niego wyznaczonej, co 

najmniej na dwa dni robocze przed terminem ich dostarczenia do Instytucji Zarządzającej. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek żądań i roszczeń osób 

trzecich, wynikających z naruszenia ich patentów, praw autorskich i pokrewnych dotyczących 

przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadzie wynikającej z 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

§ 7 Zmiana umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w wyniku: 

1) Zmiany okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności: 

wstrzymania świadczenia usługi przez Zamawiającego, 

2) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 

realizację umowy. 

3) Zmiany terminu realizacji umowy na skutek zaistnienia uzasadnionych przesłanek. 

4) Zmian formalno – organizacyjnych. 

2. W każdym czasie niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają treści pisemnej w formie aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikłe z zawartej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny . 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego,                   

1 egz. dla Wykonawcy.       

 

 WYKONAWCA:                                                                      ZAMAWIAJĄCY: 


