Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp.
tel./fax 17 7729009

Sokołów Młp. 12- 02-2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2019/LO
Nazwa postępowania: „organizacja jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych”.
I. ZAMAWIAJĄCY
Nabywca
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
NIP: 813 29 19 572
Odbiorca faktury (Płatnik)
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 6 jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych:
1. z fizyki do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
2. z chemii do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach.
3. z geografii i biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wraz z wizytom w Ogrodzie Botanicznym
w Krakowie
4. z geografii i biologii na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu
RPPK.09.02.00-18-0029/17
Kod CPV: 63511000-4 Organizacja wycieczek,
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:
Wykonawca w ramach danej części zamówienia zobowiązuje się zapewnić przynajmniej:
1. Zorganizowanie jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych z fizyki do Centrum Nauki i Techniki
EC1 w Łodzi dla 45 uczniów Liceum i Technikum wiek 16-19 lat + 4 osoby opieki.
obejmującej:
1) transport autokarem wyposażonym w WC i klimatyzację zapewniającymi wymaganą min. ilość
miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wycieczki wraz z ubezpieczeniem NNW na sumę
ubezpieczenia 10 000,00 PLN/os (ubezpieczenie grupowe ze wskazaniem terminu i liczby osób bez
danych osobowych), opiekę pilota wyjazdu i opłaty parkingowe,
2) zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi wraz z wystawami czasowymi + seans w
Planetarium (seans do wyboru)
3) obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników wyjazdu i opiekunów,
4) bilety wstępu zapewni Wykonawca.
Łącznie: 2 wyjazdy.

2. Zorganizowanie jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych z chemii do Centrum Nauki Leonardo da
Vinci w Chęcinach dla 45 uczniów Liceum i Technikum wiek 16-19 lat + 4 osoby opieki.
obejmującej:
1) transport autokarem wyposażonymi w WC i klimatyzację zapewniającymi wymaganą min. ilość
miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wycieczki wraz z ubezpieczeniem NNW na sumę
ubezpieczenia 10 000,00 PLN/os (ubezpieczenie grupowe ze wskazaniem terminu i liczby osób
bez danych osobowych), opieka pilota wyjazdu oraz opłatami parkingowymi,
2) zwiedzanie podstawowych ekspozycji Centrum Nauki Leonardo da Vinci,
3) udział w warsztatach tematycznych dostosowanych do grup wiekowych:
4) obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników wyjazdu i opiekunów,
5) bilety wstępu zapewni Wykonawca.
Łącznie: 2 wyjazdy.
3. Zorganizowanie jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych z geografii i biologii na Uniwersytecie
Jagiellońskim, wraz z wizytom w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie dla 45 uczniów Liceum i
Technikum wiek 16-19 lat + 4 osoby opieki.
obejmującej:
1) transport autokarem wyposażonymi w WC i klimatyzację zapewniającymi wymaganą min. ilość
miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wyjazdu wraz z ubezpieczeniem NNW na sumę
ubezpieczenia 10 000,00 PLN/os (ubezpieczenie grupowe ze wskazaniem terminu i liczby osób
bez danych osobowych), opieka pilota wycieczki oraz opłatami parkingowymi,
2) udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Geomorfologicznym (2-3 godz.) tematyka: "W
jaki sposób badamy osady czwartorzędowe?, Podstawy Dendrochronologii"
3) zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Krakowie:
4) obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników wyjazdu i opiekunów,
5) bilety wstępu zapewni Wykonawca.
Ilość: 1 wyjazd.
4. Zorganizowanie jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych z geografii i biologii na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego 45 uczniów Liceum i Technikum wiek 16-19 lat + 4 osoby opieki.
obejmującej:
1) transport autokarem wyposażonymi w WC i klimatyzację zapewniającymi wymaganą min. ilość
miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wycieczki wraz z ubezpieczeniem NNW na sumę
ubezpieczenia 10 000,00 PLN/os (ubezpieczenie grupowe ze wskazaniem terminu i liczby osób
bez danych osobowych), opieka pilota wyjazdu oraz opłatami parkingowymi,
2) zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z udziałem w prelekcji z geografii i biologii na
terenie Parku.
4) obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników wyjazdu i opiekunów,
5) bilety wstępu zapewni Wykonawca.
Ilość: 1 wyjazd.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Rok szkolny 2018/2019: IV-VI 2019 r.
3 wyjazdy x 45 osób + 4 opiekunów obejmuje wyjazdy z (cześć 1, 2, 3)
Rok szkolny 2019/2020: IX 2019-VI 2020 r.
3 wyjazdy x 45 osób + 4 opiekunów obejmuje wyjazdy z (cześć 1, 2, 4)

Dokładny termin wyjazdu zostanie ustalony miesiąc przed wyjazdem.
IV. RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z SPOSOBEM OCENY OFERT
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę
punktów.
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Suma punktów uzyskana, w każdym z kryteriów będzie traktowana,
jako wartość punktowa oferty.
Sposób oceniania ofert:
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru: O = C + R
Kryteria oceny ofert są następujące:
1 kryterium (C) cena brutto - waga 70 pkt.

2 kryterium (R): rok produkcji autokaru – max 30 pkt
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:
1 kryterium (C): cena brutto- waga 70 %.
Sposób oceny ofert:
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w KRYTERIUM CENA zostanie dokonane na
podstawie wzoru.
najniższa wartość (cena brutto) z zaoferowanych
C=
x 100 x waga kryterium (0,7)
wartość (cena brutto) z badanej oferty
2 kryterium (R): rok produkcji autokaru
Sposób oceny ofert:
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w KRYTERIUM ROK PRODUKCJI AUTOKARU
zostanie dokonane na podstawie wzoru.
rok produkcji autokaru:
- 2016 i młodszy – 30pkt
- 2013 - 2015 – 20pkt
- 2010 - 2012 – 10pkt
- 2009 i starszy – 0pkt

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego
(załącznik 1 Wzór formularza ofertowego).

VI. OBLICZANIE CENY
Wykonawca zamieszcza w ofercie wartości netto VAT i brutto.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowanie w cenie oferty podatku VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca obliczył cenę
brutto, zgodnie ze szczegółową specyfikacją. Zaleca się aby:
 Wykonawca podał ceny jednostkowe netto wraz z ilościami poszczególnych
pozycji/elementów;
 Wyliczył i podał wartości netto – poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę
sztuk w danej pozycji.





Wyliczył i podał wartość NETTO oferty – poprzez zsumowanie wartości netto poszczególnych
pozycji (wierszy) tabeli/tabel i umieszczenie sumy w pozycji RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
Podał właściwą stawkę podatku VAT [%]
Wyliczył i podał wartość BRUTTO oferty – poprzez doliczenie wartości podatku VAT do
łącznej wartości netto i umieszczenie tak obliczonej ceny brutto w pozycji WARTOŚĆ BRUTTO
[ZŁ]

Tak skalkulowaną cenę netto, VAT i brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pola formularza
oferty.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena podana w ofercie jest ceną, ostateczną, nie podlegającą późniejszym negocjacjom - w cenie
oferty należy ująć wszelkie usługi niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie niezbędne koszty i opłaty, podatki etc. związane z
prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej
eksperyment@poczta.onet.pl , kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół w
Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 22-02-2019 r. do godz. 24:00
Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana:
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp
z dopiskiem:
Oferta na organizację 6 jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych w związku z realizacją projektu Od eksperymentu do wiedzy
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25-02-2019 r. o godz. 9:30 Oferent którego oferta będzie
najatrakcyjniejsza zostanie poinformowany e-mailem lub faxem wskazanym w złożonej ofercie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie wnioski o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania kierować na adres e-mail:
eksperyment@poczta.onet.pl
2. Zamawiający z wykonawcą będzie porozumiewał się mailem, faksem, telefonicznie oraz pocztą
tradycyjną.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą będzie Pani Anna Kolano.
4. Informacje na temat wykluczenia zawarte są w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w pkt. 38.
5. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
ubiegających się o zamówienie.
6. Płatność za przedmiot zapytania ofertowego nastąpi w momencie, kiedy zamawiającemu zostanie
przekazana z Instytucji Pośredniczącej transza na rok 2018r.
7. Wszelkich informacji związanych z zapytaniem ofertowym udziela Pan Antoni Kula - Dyrektor
zespołu Szkół w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 37, na adres e-mail: eksperyment@poczta.onet.pl
IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,
2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,

4. Odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania
oferty,
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
X. WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie
z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykluczeni z postępowania zostaną
również Wykonawcy, którzy posiadają z Zamawiającym powiązania kapitałowe i osobowe, w
szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej;
b) posiadanie udziałów co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawania 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, kurateli.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone m.in. na stronie internetowej ZS w Sokołowie Młp.:
http://bip.zssokolow.edu.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

