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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu „ EduAkcja w technikach” finansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja 

RPO WK-P 2014-2020, w imieniu Zespołu  Szkół Chemicznych (Zamawiający) zapraszam 

do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowej wizyty studyjnej 

w ramach zajęć  „Rejestracja i publikacja obrazu filmowego” i „Wykorzystanie 

fotografii i filmu w projektach multimedialnych” 

 

I. Opis przedmiotu zapytania:  

 

Przedmiotem zapytania jest organizacja i przeprowadzenie trzydniowej wizyty studyjnej 

w Łodzi: 

 

a) Termin wycieczki: 6 – 8 kwietnia 2017 roku; 

 

b) Program wycieczki musi obejmować:  

 

Dzień 1 

 wyjazd do Łodzi ok. 6.00 

 zajęcia plenerowe organizowane przez nauczycieli, 

 zwiedzanie muzeum Se-ma-for Muzeum Animacji, lekcje muzealne „Animacja stop 

motion”, "Piksilacja - animacja samym sobą", 

 obiadokolacja, 

 nocleg; 

Dzień 2 

 śniadanie, 

 zajęcia plenerowe organizowane przez nauczycieli, 

 zwiedzanie Muzeum Kinematografii, lekcje muzealne „Od pomysłu do kopii 

ekranowej”, „Od pomysłu do kopii ekranowej”, 

 obiadokolacja, 

 nocleg; 

 

Dzień 3 

 śniadanie, 

 zajęcia plenerowe organizowane przez nauczycieli, 
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 zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem, 

 powrót do Bydgoszczy. 

 

c) Uczestnicy wycieczki: 30 uczniów, 4 opiekunów (zgodnie ze statutem szkoły); 

 

d) Organizator wycieczki w jej cenie musi uwzględnić następujące koszty: 

-  transport PKP na trasie Bydgoszcz - Łódź – Bydgoszcz, 

-  pilot wycieczki, 

-  2 noclegi, 

-  wyżywienie dla uczestników wycieczki: czwartek – obiadokolacja, piątek –    

   śniadanie i obiadokolacja, sobota – śniadanie, 

-  bilety wstępu do wszystkich odwiedzanych miejsc i lekcje muzealne, 

-  przewodnik po Łodzi,  

-  ubezpieczenie NNW dla uczestników wycieczki. 

 

II. Obowiązkowe  informacje i dokumenty w treści oferty : 

 

a) dokumenty rejestracyjne firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

lub odpis KRS), 

b) wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,  

c) w druku oferty - Załącznik do Zapytania Ofertowego: 

- nazwa i adres wykonawcy, 

- cena netto i brutto za wykonanie zamówienia, 

- potwierdzenie terminu realizacji zamówienia, 

- wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym, 

d) program wycieczki. 

 

Wymagane dokumenty mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Kopia 

bez poświadczenia za zgodność z oryginałem nie posiada dla Szkoły walorów dokumentu 

i nie będzie uwzględniona przy weryfikacji ofert. 

 

III.  Kryterium  oceny ofert:   

 

Kryterium oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena (C) – 100% 

Kryterium oceniane będzie wg następującego wzoru: 

 cena oferty najniższej  

C = --------------------------------  x100% 

  cena oferty badanej  

gdzie: 

C – liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyska   

najwyższą liczbę punktów. 
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IV.  Warunki płatności:  
 

Należność za wykonanie usługi będzie płatna przelewem na podstawie faktury VAT 

po wykonaniu usługi na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie do 30 dni od dnia 

wystawienia faktury. 

 

V. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

 

Aleksandra Mendyk, tel. 668 562 311 

 

 

 

VI.  Miejsce i termin złożenia oferty 
 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: 

Oferta na organizację i przeprowadzenie trzydniowej wizyty studyjnej w ramach zajęć  

„Rejestracja i publikacja obrazu filmowego” i „Wykorzystanie fotografii i filmu w 

projektach multimedialnych”. Nie otwierać przed dniem 16 marca 2017 roku do godz. 

12.00 pod adresem Zamawiającego: 

 

Kancelaria Zespołu Szkół Chemicznych 
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Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 12.00 – liczy się data 

wpływu. 

 

Przy przesyłce pocztowej, o terminie decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki 

do Kancelarii Zespołu Szkól Chemicznych. 

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje telefonicznie. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności 

podania przyczyny. 

 

 

Szkolny koordynator projektu                                                            Dyrektor Szkoły 

 

   mgr Aleksandra Mendyk                            mgr inż. Lucyna Brodziak                

 

 

 

 
 


