
 
 
GKR.041.04.2013                                                                                     Wilków, 11.09.2013 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do 
składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1. Zamawiający: Gmina Wilków
2.  Przedmiot  zamówienia:  zorganizowanie  wyjazdów  szkolnych  w  ramach  projektu 
„Zamiast…”,  realizowanego  w  ramach   rządowego  programu  pod  nazwą:  „Bezpieczna  i 
Przyjazna Szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej 
szkoły,  w  szczególności  projekty  edukacyjne  w  gimnazjach”,  współfinansowanego  ze 
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Kryterium wyboru ofert: 100% cena
4. Kod CPV: 55110000-4, 55270000-3, 60140000-1.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w

uzasadnionych przypadkach, a także odwołania oraz zakończenia postępowania bez
wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość
środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

c) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 14 dni po przedłożeniu przez niego 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu poszczególnych zadań.
d) Wszystkie  podane ceny w ofercie  powinny być  cenami  brutto  uwzględniającymi  koszt 
transportu do miejsca realizacji, wejść, noclegów oraz innych opłat związanych z realizacją 
zadań.
e)  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych  na  poszczególne 
zadania.
6. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie na 
formularzu  zamawiającego.  Oferta  powinna  być  podpisana  i  umieszczona  w  zamkniętej 
kopercie, na której należy napisać „Zamiast…” lub wysłać na adres unia@wilków.pl w tytule 
maila wpisując  zorganizowanie wyjazdów szkolnych w ramach projektu „Zamiast…”.
7. Miejsce i termin składania ofert: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków bądź 
wysłać  na adres  unia@wilkow.pl.  Termin  składania  ofert  do 12.09.2013 r..  W przypadku 
składania  ofert  przez  firmę  kurierską  bądź  pocztową  liczy  się  data  wpływu  do 
Zamawiającego.
8. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 13.09.2013 r.
9. Specyfikacja zamówienia
10.  Osoba  do  kontaktu  w  sprawie  przedmiotu  zamówienia:  Iwona  Gibulska,  tel. 
77/419-51-92.,  Małgorzata  Jagieła,  tel.  77/419-51-92Osoba  do  kontaktów  w  sprawach 
technicznych: Tomasz Kin, tel. 77/495-514 wew. 23. 
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LP Nazwa zadania Cena brutto
1 Dowóz i odwóz  dzieci na dwudniowe zajęcia z gminy 

Wilków (ok. 120km). 
Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Wilkowie
Termin: 04.10 – 05.10.2013 r.
Liczba uczestników: 50 uczestników
Godziny: w szkole od 17:00 do 12:00 następnego dnia 

2 Zorganizowanie dwudniowej wycieczki do 
gospodarstwa agroturystycznego:
Miejsce: Turawa
Termin: 18.10. – 19.10.2013 r.
Liczba uczestników: 50 uczniów + 5 opiekunów 
Godziny: wyjazd spod szkoły 16:00 w piątek, powrót 
18:00 sobota 
- warsztaty pieczenia chleba
- sale do przeprowadzenia warsztatów przez 4 
opiekunów – instruktorów w pierwszy dzień 2 godziny, 
w drugi dzień 1 godzina,
- dostęp do sprzętu audiowizualnego (telewizor, DVD, 
radiomagnetofon, komputer)
- boisko lub teren rekreacyjno-sportowy,
- dostęp do Internetu,
- sala do zabaw integracyjnych,
- wyżywienie uczestników (obiadokolacja, śniadanie, 
obiad – degustacja potraw w gospodarstwie 
agroturystycznym)

3 Zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Zakopanego.
Miejsce: Zakopane
Termin: 16.11 – 17.11.2013 r.
Liczba uczestników: 50 uczniów + 5 opiekunów
Godziny: wyjazd spod szkoły 7:00 sobota, powrót pod 
szkołę w niedziele godzina 20:00,
- pokoje z wc, prysznicem,
- sale do przeprowadzenia warsztatów przez 4 
opiekunów-instruktorów w pierwszym dniu 1 godzina,
- dostęp do sprzętu audiowizualnego (telewizor, DVD, 
radiomagnetofon, komputer)
- boisko lub teren rekreacyjno-sportowy,
- dostęp do Internetu,
- sala do zabaw integracyjnych,
- wyżywienie uczestników (obiadokolacja, śniadanie, 
ciepły posiłek w drodze powrotnej)
- wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej na termy w 
pierwszym dniu (min. 2.5h)
- propozycja trasy wycieczkowej, pieszej w drugim 
dniu.

4 Zorganizowanie dwudniowego pobytu w Karpaczu ze 
szkoleniem dla nauczycieli:
Miejsce: Karpacz 
Termin: 26.10 – 27.10.2013 r.



Liczba uczestników: 17 nauczycieli
Godziny: wyjazd sobota, powrót w niedzielę,
- pokoje z wc, prysznicem,
- wynajęcie Sali konferencyjnej do przeprowadzenia 
szkolenia (4 godz. Dydaktyczne) – dostęp do sprzętu 
audiowizualnego (telewizor, DVD, radiomagnetofon, 
komputer, rzutnik)
- dostęp do Internetu,
- wyżywienie uczestników (obiadokolacja, śniadanie, 
ciepły posiłek w drodze powrotnej), 
- propozycja trasy wycieczkowej, pieszej w drugim 
dniu,
Umożliwienie korzystania z atrakcji ośrodka – basen, 
spa, itp.


