,, Okno na Świat”
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Gostynin, dn. 02.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie
ul. Parkowa 22 09-500 Gostynin
W związku z realizacją projektu „Okno na Świat” w ramach programu ,,Oparcie społeczne
dla osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.
zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę:

zorganizowania trzydniowej wycieczki turystyczno-edukacyjnej do Krakowa - Wieliczki
dla uczestników projektu „Okno na Świat” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gostyninie, tj. osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Organizacja 3-dniowej wycieczki do Krakowa i Wieliczki w następujących dniach tygodnia: czwartek,
piątek, sobota wraz z zapleczem noclegowym, całodziennym wyżywieniem oraz usługą przewodnicką
wyłączając usługi transportowe i ubezpieczenie uczestników wyjazdu, co pozostaje po stronie
Zamawiającego. W wycieczce weźmie udział 40 osób dorosłych w ramach realizacji programu
,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
2. Termin realizacji zamówienia:
Termin wycieczki zostanie szczegółowo uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym po
rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Wycieczka zgodnie z harmonogramem Projektu zaplanowana
jest w dniach 29-31 sierpnia roku bieżącego.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Kraków – Wieliczka.
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4. Wymagania niezbędne:


Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do
Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);



Wykonawca powinien posiadać wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykonał
w

ostatnich latach co najmniej 3 zamówienia o charakterze porównywalnym w zakresie

niniejszego zamówienia - poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem
niniejszego

zamówienia

należy

rozumieć:

usługę

turystyczną

polegającą

na

zorganizowaniu wycieczki turystyczno-edukacyjnej dla co najmniej 15 osób, trwającej co
najmniej 3 dni;


forma płatności Zamawiającego za wykonaną usługę to przelew w terminie 30 dni od dnia
złożenia faktury/rachunku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

5. Zakres zamówienia:
Kompleksowe zorganizowanie 3-dniowej wycieczki zlecone firmie zewnętrznej.
Uwaga! Zleceniodawca zapewni własny transport dla uczestników wyjazdu oraz ich ubezpieczenie.
6. Obowiązki wykonawcy:
Organizator tj. Wykonawca wycieczki zobowiązuje się m.in. do:


rzetelnego

zorganizowania

wycieczki

z

dostosowaniem

jej

do

możliwości

osób

z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowymi;


wystawienia jednego rachunku bądź faktury za usługę zorganizowania wycieczki obejmująca
szereg poszczególnych kosztów związanych z jej realizacją;



zapewnienia opieki przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc zgodnie
z

programem

wycieczki.

Zwiedzanie

rozumieć

należy

jako

zapewnienie

biletu

umożliwiającego wstęp do danej atrakcji turystycznej (o ile taki jest wymagany) wraz z opieką
pilota/przewodnika;


zapewnienia 2 noclegów – pokoje dwu i jedno – osobowe z łazienkami o standardzie co
najmniej średnim;



zapewnienia wyżywienia – 2 śniadania, 3 obiady (z których jeden w restauracji znajdującej się
w Kopalni Soli w Wieliczce), 3 kolacje;
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przygotowania szczegółowego planu wycieczki i jego realizacja: ramowy program powinien
uwzględniać następujące punkty:

 Kopalnia Soli w Wieliczce z przewodnikiem: zabytkowa kopalnia soli kamiennej;
 Wzgórze Wawelskie z przewodnikiem: dziedzińce, Katedra (Dzwon Zygmunta.
Krypty, w tym Krypta Prezydencka) i pałac królewski z zewnątrz, Komnaty
Reprezentacyjne;
 Kopiec Kościuszki: panorama miasta;
 Droga Królewska z przewodnikiem: Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, Brama
Floriańska, ul. Floriańska, ul. Kanoniczna w tym muzeum Archidiecezjalne, Dom
Długosza, Jama Michalika, Dom Jana Matejki, Muzeum XX Czartoryskich;
 Rynek Główny z przewodnikiem: Sukiennice, Wieża Ratuszowa, Kościół Mariacki
w tym ołtarz Wita Stwosza;
 Dzielnica Uniwersytecka: Collegium Maius UJ, Collegium Novum UJ;
 Rynek podziemny – pierwsze w Polsce i unikatowe w skali światowej podziemne
muzeum.
Uwaga! Powyższe punkty stanowią program ramowy. Wykonawca winien zaproponować
szczegółowy plan wycieczki i ewentualnie rozszerzyć go o kolejne atrakcje, a jego
atrakcyjność będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty. W miarę możliwości czasowych
proponujemy rozszerzenie planu wycieczki o:
 Okno Papieskie w pałacu Arcybiskupów Krakowskich;
 Witraże i polichromie Stanisława Wyspiańskiego w kościele Ojców Franciszkanów;
 ul. Grodzka – kościoły św. Piotra i Pawła, św. Andrzeja, Collegium Jurdicum UJ
 Kazimierz Chrześcijański, Żydowski i Lista Schindlera (w tym m.in. Kościoły,
Synagoga Stara, Muzeum Historyczne, Synagoga Remuh wraz z XVI wiecznym
cmentarzem, ul. Szeroka – serce dawnego żydowskiego miasta. Budynek dawnej
Mykwy – łaźni rytualnej, budynek dawnej rzeźni rytualnej – Plac Nowy, Centrum
Kultury Żydowskiej, najsłynniejsze podwórko Kazimierza na ulicy Józefa, Plac
Bohaterów Getta, Fabryka Schindlera i Kopiec Krakusa).
 Ojcowski Park Narodowy (Dolina Prądnika, Wąwóz Ciasne Skałki, Góra Koronna,
Źródełko Miłości, Kapliczka Na Wodzie, Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała).
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7. Kryterium oceny ofert:

Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy informacji, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Zamawiający dokona
oceny na podstawie następujących kryteriów:
a) cena 50%;
b) 25% atrakcyjność programu wycieczki;
c) 25% standard całodziennego wyżywienia i miejsc noclegowych;
Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
8. Inne istotne warunki zamówienia:

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania
ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie do
składania ofert i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na
stronie

internetowej,

na

której

zostało

zamieszczone

ogłoszenie

o

zamówieniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty i ogłoszenia
kolejnego zapytania.
9. Wymagane załączniki do składanej oferty:


program wycieczki rozłożony na 3 poszczególne dni

z rozkładem czasowym trasy

i zwiedzanych miejsc;


dokumenty poświadczające prowadzenie tego typu działalności z zakresu kompleksowej
organizacji wycieczek - 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. Mile widziane rekomendacje
Izby Turystycznej;



wykaz wykonanych/wykonywanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;
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10. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku (zał. nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej na
maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta

winna być czytelnie

podpisana. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy
umieścić napis: „Oferta na zorganizowanie wycieczki Kraków-Wieliczka”. Ofertę można składać
osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie,
ul. Parkowa

22, pocztą

(decyduje

data

wpływu)

lub pocztą

elektroniczną

na

adres:

projekt.mopsgostynin@o2.pl. Oferta winna być złożona do dnia 12 lipca godz. 12.00. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 12 lipca 2013r. w siedzibie Zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony do dnia 16 lipca 2013r.

11. Informacja dodatkowe:
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O wyborze Wykonawca najkorzystniejszej
oferty zostanie poinformowany telefonicznie. Ogłoszenie o wynikach zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie www. mopsgostynin.pl .

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin
tel. 24-235-13-63
e-mail: projekt.mopsgostynin@o2.pl
Osoby do kontaktu: M.Ostrowska – Burakowska
M.Pilichowicz
Załączniki:
- Formularz oferty
- Oświadczenie wykonawcy
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Formularz Oferty

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi zorganizowania wycieczki Kraków-Wieliczka
dla 40 osób w ramach realizacji projektu ,,Okno na świat” współfinansowanego ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
Oferuję wykonanie usługi za cenę brutto .................................................................................złotych
Słownie…..............................................................................................................................................
Cena za osobę …………………………………………………………………………..…….złotych
Słownie………………………………………………………………………………………………...
Miejsca noclegowe (nazwa obiektu, kategoria, odnośnik do strony internetowej lub opcjonalnie
załączenie zdjęć obrazujących standard pokoi noclegowych)
....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Miejsca żywieniowe …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Proponowane menu posiłków …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko/nazwa firmy…………………………………………………………………...............
……………...........................................................................................................................................
Adres….................................................................................................................................................
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NIP…....................................................................................................................................................
REGON………………………………………………………………………………………………....
Telefon…………………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktów……………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:


szczegółowy program wycieczki z rozkładem czasowym;



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;



wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia;

………………………………..…………………………….
Podpis/pieczątka osoby upoważnionej
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…………………………….
miejscowość, data
........................................................
nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ........................................................................................ i będąc należycie
upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca przystępując do zapytania
ofertowego na usługę zorganizowania wycieczki Kraków – Wieliczka w ramach projektu ,,Okno na
świat” dla 40 osób spełnia warunki, a mianowicie:


posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z zamówieniem,



posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,



znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

……………………………

w imieniu Wykonawcy
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