
 
 

 

 

Zapytanie  ofertowe nr 1/07/ASOS/2017 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i Animatorów 

KLANZA 

Oddział Białostocki 

ul. Witosa 15B lok. 12 

15-660 Białystok 

tel./fax 85 651 04 47  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przewozu osób  autokarem na trasie 

Rajgród – Białystok - Owiński k/Poznania, poruszania się podczas ogólnopolskiego 

zjazdu Szkół SuperBabci i SuperDziadka na terenie miasta Poznań oraz droga 

powrotna Owiński k/Poznania – Białystok – Rajgród  dla 45 osób  w ramach 

projektu ,,Aktywna SuperBabcia – Aktywny SuperDziadek” finansowanego ze 

środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2014-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

2. Termin wyjazdu to  10.08.2017 r. godzina 4.00 z Rajgrodu powrót 13.08.2017 r. 

między 15.00 – 16.00 z  Owiński k/Poznania 

3. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:  

4. Zapewnienia dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie 

(klimatyzacja, TV, WC)  

5. Pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych  

6. Ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki.  

 



 
 

 

 

 

Uwaga: Podane godziny wyjazdu i powrotu mogą ulec zmianie po wcześniejszym ustaleniu i 

akceptacji przez obydwie strony umowy. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10-13 sierpnia 2017 r. 

 

 

IV. INFORMACJE O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ   

WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW, 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

  

1. Wypełniony formularz oferty-   

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.  

  

V. WYMAGANIA I WARUNKI   ZAMAWIAJĄCEGO: 

  

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) 

  

VI. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : 

  

1. Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych 

stawianych w niniejszym zapytaniu. Oferty nie spełniające kryteriów formalnych nie 

będą brane pod uwagę (z tego tytułu wnioskodawcom nie przysługują żadne 

roszczenia względem Zamawiającego).  



 
 

 

 

2. Oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej według następującego kryterium:  

Cena – 100% 

  

Składający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania 

ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia 

postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza 

wielkość środków przeznaczonych przez Składającego zapytanie cenowe na sfinansowanie 

zamówienia. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą zastrzega sobie prawo do 

nadzoru merytorycznego nad przebiegiem wycieczki. 

VII. INNE: 

  

 Oferty w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem muszą być złożone do dnia 25. 

07. 2017 roku do godz. 15 00 w siedzibie Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 

i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki ul. Witosa 15B lok. 12 15-660 

Białystok tel./fax 85 651 04 47  

 Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku postępowania do 

dnia 28.08.2017r. 

 

 


