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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                     Sadkowice, 13.08.2013 r.  
96-206 Sadkowice 
Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 
e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl 
REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 
 
Godziny Urzędowania: 
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
14.000 EURO zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach (Zamawiający) realizujący 
projekt systemowy pn. ,,Czas na aktywność’’ w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zaprasza do składania ofert na zrealizowanie następujących usług:  

 
1) Przedmiot zamówienia: 
 
- zorganizowanie i koordynacja jednodniowej wycieczki integracyjnej  

do Sandomierza dla 38 osób tj. uczestniczek projektu, osób z ich najbliższego otoczenia 
(mężowie, dzieci w wieku 3 – 15 lat) oraz pracowników GOPS Sadkowice;  

 
W programie wycieczki należy uwzględnić: 
- zwiedzanie najciekawszych miejsc, zabytków Sandomierza, w tym: Brama 

Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Bazylika Katedralna, Kościół Świętego Jakuba, 
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Dziedziniec Zamkowy, Wąwozy Lessowe, Ucho Igielne, Rejs Statkiem po Wiśle, Zbrojownia 
Rycerska;  

2) Wykonawca powinien zapewnić:  
-   opracowanie szczegółowego programu wycieczki; 
- ubezpieczenie grupowe NNW wszystkich uczestników wycieczki (38 osób), obejmujące 
ochroną ubezpieczeniową ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków;  
- transport wszystkich uczestników wycieczki (38 osób) z Sadkowic (woj. łódzkie)  
   do Sandomierza (woj. świętokrzyskie), do wszystkich miejsc zwiedzania określonych  
   w  pkt 1 (w programie wycieczki), miejsca obiadu i z powrotem do Sadkowic (woj. łódzkie) 
   autokarem z klimatyzacją, 
- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych; 
-opiekę kompetentnego pilota na całej trasie wycieczki oraz licencjonowanego/ych 
przewodnika/ów we wszystkich miejscach zwiedzania określonych w pkt 1 (w programie 
wycieczki),  
- zapewnienie biletów wstępu do wszystkich miejsc zaplanowanych  
   do zwiedzania w programie wycieczki, 
- obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników wycieczki, w szczególności: zupa, ziemniaki 
    lub frytki, kotlet schabowy lub drobiowy; 
-zimne napoje (woda 1,5 l.) dla każdego uczestnika wycieczki; 

 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Termin wycieczki zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania 
ofertowego i wyborze wykonawcy. Planowany termin: 23 sierpnia 2013 r. (piątek).  
 
3. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKLADANIA OFERT: 
 

a) Termin składania ofert upływa z dniem 19.08.2013 r., godz. 14.00; 
b) Oferty można składać osobiście lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice 53  
Oferty należy umieścić w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: 
,,OFERTA organizacji wycieczki jednodniowej do Sandomierza dla beneficjenta 
projektu systemowego „Czas na aktywność” realizowanego w ramach 
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Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej”  
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl;  

c) Oferty dostarczone po terminie nie zostaną rozpatrzone (liczy się data i czas 
wpływu do siedziby Zamawiającego);  

d) Oferent (podmiot składający ofertę) może złożyć tylko jedna ofertę; 
e) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem,  
f) oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną,  
g) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty,  
h) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 

czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
firmy na zewnątrz (czytelnie lub z pieczątka imienną)  

i) Oferent powinien podać w ofercie całkowity koszt organizacji wycieczki 
(odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia) tj. cenę brutto oraz netto 
ogółem (zawierającą wszystkie koszty wycieczki) oraz koszt (cenę brutto i netto) 
przypadający na jednego uczestnika wycieczki; (cena podana w ofercie powinna 
być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

j) do ofert należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

k) oferta powinna zawierać szczegółowy program wycieczki,  
l) oferta powinna zawierać oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi 

technicznie pojazdami,  z klimatyzacją oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

 
4. KRYTETRIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY Z PODANIEM ICH ZNACZENIA: 

a) Całkowity koszt organizacji wycieczki- cena brutto (100% cena),  
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b) Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najniższą cenę zamawianych 
usług  przy zachowaniu wymogów stawianych przez Zamawiającego, określonych 
w  opisie przedmiotu zamówienia. 

c) ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. 
d) Z tytułu powyższego maksymalna ilość punktów wynosi 100. 
e) Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. 
f) Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg poniższego wzoru: 

        C min. 
C = ------------ x 100 pkt x 100% 
        C bad. 
gdzie: 
C - ilość punktów oferty badanej 
C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 
C bad. – cena (brutto) oferty badanej. 

g) Wybrana zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
 

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
a) Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona najpóźniej do dnia 20.08.2013 

r.  
b) o wyborze oferty zostanie poinformowany wykonawca, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą; 
a) z wybranym Wykonawcą Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ustalającej 

szczegóły realizacji zamówienia. 
 
 

 
                                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  
        Społecznej w Sadkowicach  
 

                                                               Urszula Michalak  


