
 

    

 
Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-063371 jest współfinansowany w ramach programu  

Unii Europejskiej Erasmus+ 

Bochnia, dn. 27.11.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiat Bocheński , ul. Kazimierza Wielkiego 31 ; 32-700 Bochnia 

NIP: 868-159-92-83 

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni 

ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia, 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja programu edukacyjno-kulturowego dla 

uczestników 2 mobilności zagranicznych w Grecji (86 uczniów + 4 opiekunów, 

zakwaterowanych w miejscowości Eratini, region Fokida. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej mobilności. 

 Zajęcia z języka greckiego w zakresie podstawowym – 5 godzin dla ucznia 

 Wycieczka do Aten  

 Wycieczka do Delf. 

 Wizyta edukacyjna „Restauracja i hotel” 

 Wycieczka do Nafpaktos 

 Wizyta edukacyjna  - wytwórnia oliwy i wina. 

 Organizacja Wieczoru greckiego dla całej grupy. 

 

Płatność za wykonanie usługi: po wykonaniu usługi dla poszczególnych grup/mobilności, 

chyba, że strony ustalą inaczej. 

 

3. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało 

podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia:  

I mobilność: 21.09.2020 r. – 02.10.2020 r. (43 uczniów + 2 opiekunów),   

II mobilność: 05.10.2020 – 16.10.2020 r. (43 uczniów + 2 opiekunów). 

1. Dokładne terminy wycieczek do uzgodnienia z koordynatorem projektu i opiekunami 

poszczególnych grup wyjazdowych. 

 

IV.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta z załącznikami winna być sporządzona na określonym przez zamawiającego formularzu 

ofertowym zał. nr 1,  lub zgodnie z treścią odpowiedniego formularza dołączonego do zapytania. 

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, 

czytelną techniką. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy przesyłać na adres  Zespołu Szkół nr 3 w Bochni im. ks. prof. Józefa Tischnera 

przy ul. Krakowskiej 20, 32-700 Bochni pok. 58. opisując kopertę jak poniżej:  
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„Organizacja programu edukacyjno-kulturowego na potrzeby 2 mobilności zagranicznych, 

„Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” nr projektu:                        

2019-1-PL01-KA102-063371” 

 

2. Oferty można przesyłać elektronicznie w formie  skanu oryginałów wymaganych dokumentów 

podpisanych przez osobę uprawnioną na adres: zs3@powiat.bochnia.pl  

 

Termin składania ofert upływa dnia – 06.12.2019 r. o godz. 10:00 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cenę zamówienia należy 

określić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2.  Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena – 

100% 

2. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą 

cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą 

liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

 

gdzie:                CN – najniższa zaoferowana cena, 

    COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i 

miejscu podpisania umowy. 

 
IX.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

 Anna Gajewska-Mucha i Piotr Czekaj, tel./fax: (14) 612 27 79, e-mail: zs3@powiat.bochnia.pl 

 

           

       Piotr Czekaj – dyrektor szkoły 

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

             podpis osoby uprawnionej 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy,  

Załącznik nr 2 – projekt umowy 
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