
SP- 068-9/2022 

1.03. 2022 roku 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na organizację i realizację jednodniowych wyjazdowych zajęć warsztatowych dla 

uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie 

Zapraszam do składania oferty cenowej dotyczącej organizacji i realizacji jednodniowych 

wyjazdowych zajęć warsztatowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w 

Sikorzynie w ramach realizacji projektu pn. „Akademia aktywnej wiedzy” nr RPWP.08.01.02-30-

0070/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

l. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie 

Sikorzyn 16 B 

63-800 Gostyń 

NIP 6961044150 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.spsikorzyn.pl 

Il. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej organizację i realizację 

jednodniowych, wyjazdowych zajęć warsztatowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie 

Przedmiot zamówienia: 

a) Wyjazdowe zajęcia warsztatowe w Poznaniu: 

 Zwiedzanie ekspozycji Brama Poznania  zajęcia warsztatowe w ogrodzie 

botanicznym przybliżą dzieciom zagadnienia dziedziny przyrody  dojazd, obiad, udział 

w zajęciach, bilety wstępu;  4 wyjazdy: każdy wyjazd dla 15 uczniów, 2 nauczycieli; 



b) Wyjazdowe zajęcia w Wielkopolskim Parku Narodowym 

 Zajęcia dotyczące fauny i flory Wielkopolskiego Parku Narodowego: uczniowie zwiedzają 

leśną ścieżkę dydaktyczną, rozwiązują zagadki, rebusy, krzyżówki i mogą 
porównać swoje możliwości fizyczne ze zwierzętami leśnymi, poznanie żywego 

muzeum form polodowcowych  dojazd, posiłek; 

 3 wyjazdy: każdy wyjazd dla 45 uczniów, 3 nauczycieli; 

c) Wyjazdowe zajęcia warsztatowe w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

 wejście z uczniami do laboratorium biologicznego, chemicznego, fizycznego; 

pracowni robotycznej;  wejście do Planetarium;  dojazd, obiad, bilety 

wstępu, kolacja;  2 wyjazdy dla 17 uczniów, 2 nauczycieli;  termin 

realizacji: do 31.10.2022 r. 

Uwaga: Przedstawiając ofertę cenową, należy uwzględnić sytuację epidemiologiczną oraz 

obostrzenia, jakie obowiązują podczas organizacji wycieczek. 

2 W cenie proszę uwzględnić: 

a) rezerwację miejsc, zajęć, biletów z odpowiednim wyprzedzeniem; 

b) zakup biletów wstępów dla uczestników; 

c) zakup ubezpieczenia NNW dla uczestników; 

d) transport „z i do” szkoły; 

e) opiekę pilota (wskazane, by uczniowie poznali kilka ciekawostek 

geograficznych/kulturowych/historycznych o miejscach mijanych podczas jazdy); 

f) ciepły posiłek w obiekcie gastronomicznym typu restauracja. 

3 Pozostałe informacje: 

a) wycieczka musi być zorganizowana w taki sposób, by zapewnić uczestnikom 

bezpieczne i higieniczne warunki; 

b) autokar/ autobus, bus, którym podróżować będą uczestnicy wycieczki, musi być 

sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), oznaczony „Przewóz dzieci”, a 

kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami; 

c) Zamawiający zastrzega po ustaleniu terminu wyjazdu zgłoszenie pojazdu/ów celem 

przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. 

4 Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będzie w 

polskich złotych (PLN). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia. Należność za fakturę, Zamawiający zobowiązuje 
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się uregulować w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury, 

przelewem na konto Wykonawcy. 

5 Strony niniejszego postępowania niezwłocznie i wzajemnie informują się o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

III. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cenę ofertową stanowi całkowita kwota brutto w polskich złotych za jedną z części 
zamówienia podaną na formularzu ofertowym. 

2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

IV. Kryteria oceny oferty: 

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty będzie CENA - 100%. 

W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, być napisana czytelnie i podpisana przez 
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, dostarczyć osobiście lub 
przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie 

Sikorzyn 16 b 

63-800 Gostyń 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty droga e-mailową na adres: 
szkola@spsikorzyn.pl 

4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

5. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 



1. Oferty należy składać do dnia 21 marca 2022 r. do godz. 13.00 . 
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2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana. 

4. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w dowolnym 
terminie bez podania przyczyny. 

VII. Warunki udziału w procedurze wyłonienia Wykonawcy usług 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

zamówienia w okresie obejmującym zamówienie. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. 

3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi 
wykonanie zamówienia. 

5. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, 

a dostawcą, polegające w szczególności na: 

d) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

e) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

f) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

g) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Vill. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego danych rozporządzenia o ochronie osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 



1. Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Wandy 

Modlibowskiej w Sikorzynie, Sikorzyn 16 b, 63-800 Gostyń, tel. 65 5720614, e-mail: 

szkola@spsikorzyn.pl 

2. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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3. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora 
(m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

5. Dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii 
archiwalnej akt. 

6. W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji ani profilowanie. 

7. Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało 
wymienione prawa lub naruszało RODO. 

8. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących 
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 
wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: 

korzuch@infoic.pl 

IX. Dodatkowe informacje: 

Dodatkowych informacji udziela: 

Iwona Albert tel. 65 5720614 

kom. 505690800 e-mail: 

szkola@spsikorzyn.pl 

Sikorzyn, 01.03.2022 r. 

 
(miejscowość i data) 

 
(podpis) 
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Formularz ofertowy 

 Dane wykonawcy  

Nazwa wykonawcy   

Adres   

Osoba do kontaktów   

e-mail  tel.  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, na organizację i realizację 

jednodniowych wyjazdowych zajęć warsztatowych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie 

a) 

Oferuję wykonanie zamówienia: Wyjazdowe zajęcia warsztatowe w Poznaniu: 

za cenę: 

cena netto stawka % podatku (VAT) , kwota 

podatku 

cena brutto 

(słownie brutto 

Proponuję udział uczniów w następujących zajęciach: 

b) Oferuję wykonanie zamówienia: Wyjazdowe zajęcia w Wielkopolskim 

Parku Narodowym 

za cenę: 

cena netto stawka % podatku (VAT) , kwota 

podatku 

cena brutto 

(słownie brutto............ . 

Proponuję udział uczniów w następujących zajęciach: 

Fundusze   Unia 
Europejska 

Europejskie Rzeczpospolita 
Polska 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Europejski Fundusz 
Program Regionalny   Rozwoju Regionalnego 
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c) Oferuję wykonanie zamówienia: Wyjazdowe zajęcia warsztatowe w 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie za cenę: 

cena netto stawka %  podatku (VAT) , kwota podatku

 

cena brutto  

(słownie brutto

 

Proponuję udział uczniów w następujących zajęciach: 

 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia na warunkach określonych 

przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami świadczenia 

przedmiotowej usługi, uzyskałem przed złożeniem oferty wszystkie potrzebne informacje 

służące prawidłowej wycenie prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie 

niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności, czynników mogących mieć wpływ na 

warunki złożonej oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

 
 (miejscowość i data) (podpis wykonawcy) 
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