
 

SPnr1-Z/002/18                                                                                                                            Opatów,dn.26.10.2018r.  

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki 

jednodniowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu 

zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 63511000-4     

 
Zaproszenie do składania oferty cenowej 

realizowanej w ramach: Budżetu własnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  

w Opatowie w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu administracji rządowej, wynikającej z 
realizacji w 2018r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach 
Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.  
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się 
przepisów tejże ustawy.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie zaprasza do złożenia ofert na 

zadanie: Zorganizowanie wycieczki jednodniowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława 

Gano w Opatowie o nazwie: Objazd naukowy „Śladami Józefa Piłsudskiego i polskości: Opatów – Kraków – 

Kielce – Opatów. Pierwsze kroki ku niepodległej współtwórcy niepodległości Polski i miejsce spoczynku 

Marszałka”.  

Przedmiot zamówienia 

Wycieczka jednodniowa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie o nazwie: 

Objazd naukowy „Śladami Józefa Piłsudskiego i polskości: Opatów – Kraków – Kielce – Opatów. Pierwsze 

kroki ku niepodległej współtwórcy niepodległości Polski i miejsce spoczynku Marszałka”.  

Opis przedmiotu zamówienia 

Termin wycieczki: 28.11.2018r.   

Liczba uczestników: 36 uczniów (od 7 do 16 roku życia) oraz 3 opiekunów i kierownik wycieczki (łącznie: 36 uczniów i 

4 nauczycieli) 

PRZEWIDZIANY MINIMALNY PROGRAM WYCIECZKI: 

Wyjazd do Krakowa około godz. 6.00 z Opatowa ul. Mickiewicza przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. 
bryg. Stanisława Gano w Opatowie. 

Kraków etapy:  
Spacer Drogą Królewską - Plac Matejki, Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek 

Krakowski (Wieża Ratuszowa, miejsce przysięgi Naczelnika T. Kościuszki, Kościół Mariacki), ul. Grodzka, Kościół 
Św. Piotra i Pawła, ul. Kanonicza, Wzgórze Wawelskie, pomnik Smoka Wawelskiego, 
Wawel: (Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie w tym grób Józefa Piłsudskiego - krypta pod Wieżą 

Srebrnych Dzwonów na Wawelu), 
Pomnik czwórki legionowej w Krakowie, 
Oleandry - miejsce z którego w 1914 roku wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa do Królestwa Polskiego - Dom 
im. Józefa Piłsudskiego 
Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego (Kopiec Niepodległości, Kopiec Wolności, Sowiniec, Mogiła Mogił) 

z wejściem na kopiec.  
Posiłek: obiad jednodaniowy (drugie danie i kompot) w Krakowie  
Kielce etapy: 

Spacer śladami Józefa Piłsudskiego pomnik czwórki legionowej w Kielcach, Wzgórze Katedralne w Kielcach spacer 
wokół wzgórza i pałacu biskupów krakowskich.   

Powrót do Opatowa około godz. 20.00 Opatów ul. Mickiewicza przy budynku SP nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano 
w Opatowie. 

Informacje dodatkowe 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/organizacja-wycieczek-7808
https://pl.wikipedia.org/wiki/1914
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_Kompania_Kadrowa


Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przedstawił szczegółowy harmonogram wycieczki uwzględniający 
minimalny jej program/ 

Termin realizacji zamówienia 

26 listopada 2018 r. 

Termin składania ofert 

30.10.2018 r. do godz. 12.00 
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 30.10.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów.  

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w 
Opatowie ul. Ćmielowska w godzinach pracy lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie, ul. 
Ćmielowska 2, 27-500 Opatów (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w kopercie z dopiskiem 
„Niepodległa” 
lub  
e-mailmem: zeskanowany formularz ofertowy na adres e-mail: szs1opatow@op.pl   
także do dnia 30.10.2018 r. do godz. 12.00 tytuł e-maila: Oferta Niepodległa (nazwa oferenta) 
 
Ogłoszenie wyników nastąpi na tablicy ogłoszeniowej szkoły i stronie internetowej szkoły. 
 
Kontakt z Zamawiającym 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor -  Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie 
Anna Przygoda lub wicedyrektor szkoły Robert Wójcik 
 
Oferta powinna zawierać w szczególności: 

- oznaczenie oferenta, 
- dane teleadresowe oferenta, w tym numer telefonu kontaktowego, 
- oferowaną cenę brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, 
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych. Zamawiający dodatkowo wykluczy z 
postępowania oferentów, którzy realizowali bądź realizują umowy w sposób nienależyty,  
- inne ważne z punktu widzenia oferenta informacje, które według oferenta mogą podnieść atrakcyjność oferty.    
 
Opis sposobu obliczenia ceny  

 
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich niezwłocznie po wykonaniu 
zamówienia. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (np. 3 140,4798 = 3 140,48 PLN). Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto 
(wraz z podatkiem VAT) obejmujące całkowity koszt wycieczki brutto. W niniejszym postepowaniu nie przewiduje się 
składania ofert częściowych. 
 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty  

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium najniższej ceny - 100%.  
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 30.10.2018 r. 
do godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego 
 
Inne informacje: 
 

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie porównania cen brutto poszczególnych ofert. Decyzja o 
wyborze najkorzystniejszej oferty jest ostateczna.   
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty.  

 
 
 

 
Opatów, dnia 26.10.2018r. 
 
 
Załączniki: 
Zał. 1 - formularz ofertowy, 
Zał. 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych, 

mailto:szs1opatow@op.pl


 

Załącznik Nr 1  
 

Formularz Ofertowy: SPnr1-Z/002/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć oferującego 
 

ZAPYTUJĄCY: 
Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. 
Stanisława Gano w Opatowie  
ul. Ćmielowska 2,  
27-500 Opatów NIP 863-15-21-824 
 

 
 

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora 
wycieczki jednodniowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - 
oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 
63511000-4     

 

 

 

DANE OFERENTA: 
  
 
1. NAZWA:……………………………………………………………………………………….……………………………  
 
……………………………………………………………………………………………….……………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………….…………………….… 
  
2. ADRES:……………………………………………………………………………………..…….………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….….…………….… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………………….… 
 
 
REGON: ……………………..……….NIP: …………………...….…Tel/fax: ……………………….………....…….…… 
 
  
 
3. WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO:………………………… słownie: …………….……………………….….………… 
 
………..…………..………………………………………………..……………………..………………………..…………… 
 

Koszt jednostkowy na osobę brutto: ………………………… słownie: …………….……………………….….………… 

 
………..…………..………………………………………………..……………………..………………………..…………… 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                          ……………………………….…………..……          
Miejscowość i data                                                                          czytelny podpis oferującego                                
 

 
 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/organizacja-wycieczek-7808


Załącznik Nr 2  

 

Formularz Ofertowy: SPnr1-Z/002/18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pieczęć oferującego 
 

ZAPYTUJĄCY: 
Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg.  
Stanisława Gano w Opatowie  
ul. Ćmielowska 2,  
27-500 Opatów NIP 863-15-21-824 
 

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 63511000-4     
 
   
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 
 
 
 1. NAZWA:……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 2. ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 
 
 
 
REGON: ……………….......……….NIP: ……………………………..…….….…Tel/fax: ……………………….…………...…….…… 
 
 
 
 
 
 
Oświadcza, że   

 zapoznał się z specyfikacją i warunkami postępowania o udzielenie remontu łazienek dla Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Opatowie i przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

 zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. r. Prawo zamówień publicznych jestem uprawniony do 
występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie Ustawy oraz  znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………….……… 
  Data  i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/organizacja-wycieczek-7808

