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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 11.05.2017r.  
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności  

I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i 
realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów/czennic Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Kochanowskiego w Białymstoku oraz uczniów/czennic Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku w ramach projektu „NOWE HORYZONTY 
wiedzy i umiejętności”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś 
Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 
3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia 
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto, postępowanie nie podlega przepisom 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą 
konkurencyjności wg reguł opisanych w obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA na organizację i realizację ustala się w okresie od dnia 
podpisania umowy do 20.06.2018r. z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zastrzega możliwość 
wydłużenia czasu realizacji na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, gwarantującej 
prawidłową realizację zadań projektu. 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
Nazwa i kod CPV:  organizacja wycieczek - 63511000-4 

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja wycieczek 

edukacyjnych: 
 

 Nazwa wycieczki 

Liczba uczniów/uczennic 
i opiekunów-nauczycieli 
z  Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w 
Białymstoku 

Liczba uczniów/uczennic i 
opiekunów-nauczycieli z  
Publicznego Gimnazjum nr 
9 w Białymstoku 

Planowany 
termin 
realizacji 

Część I 
1-dniowa wycieczka 
do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie 

42 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

42 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

IX – X.2017r. 

Część II 
1-dniowa wycieczka 
do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie 

42 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

42 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

IV - VI.2018r. 

Część III 
1-dniowa wycieczka 
do Mielnika i 
Białowieży 

42 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

42 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

VI - IX.2017r. 

Część IV 
1-dniowa wycieczka 
do Mielnika i 
Białowieży 

42 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

42 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

V - VI.2018r. 

Część V 
3-dniowa wycieczka  
w Góry Świętokrzyskie 

32 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

32 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

IX – X.2017r. 

Część VI 
3-dniowa wycieczka  
w Góry Świętokrzyskie 

32 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

32 uczniów/uczennic 
3 nauczycieli/ek 

IV - VI.2018r. 

Łącznie: 12 wycieczek 
232 uczniów/uczennic 
18 nauczycieli/ek 

232 uczniów/uczennic 
1 nauczycieli/ek 
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2. Program wyjazdu musi obowiązkowo zawierać minimum: 

2.1 1-dniowa wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie: 

- udział w laboratoriach chemicznym, fizycznym, biologicznym lub robotycznym – do wyboru 
- wystawy stałe 
- seans w Planetarium 

2.2 1-dniowa wycieczka do Mielnika i Białowieży 
- odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku 
- Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego- wystawy stałe, zajęcia  
- Park Pałacowy 
- Rezerwat Pokazowy Żubrów 
- „Miejsce Mocy” 

2.3 3-dniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie: 

- Geopark : Centrum Geoedukacji, podróż kapsułą 5D do wnętrza Ziemi, Galeria Ziemi 

- Kadzielnia : ścisły rezerwat przyrody nieożywionej 

- Góry Świętokrzyskie: św. Krzyż, św. Katarzyna, Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

- Jaskinia Raj , Centrum Neandertalczyka 

 

3. ZAKRES USŁUGI ORGANIZACJI I REALIZACJI 

3.1 Organizacja wycieczek edukacyjnych we współpracy z przedstawicielem Zamawiającego. 

3.2 Zapewnienie wszystkim uczestnikom wycieczek edukacyjnych pełnego wyżywienia: 

a. Wycieczka 1-dniowa minimum obiad dwudaniowy z napojem  

b. Wycieczka 3-dniowa minimum:  

- pierwszego  dnia pobytu: obiad dwudaniowy z napojem, kolacja  

- drugiego dnia pobytu: śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, kolacja, 

- trzeciego dnia (dzień wyjazdu): śniadanie i obiad dwudaniowy z napojem , 

3.3 Zapewnienie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
3.4 Zapewnienia opieki kompetentnego pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych 

przewodników w trakcie zwiedzania obiektów, zgodnie z programem wycieczki, 
3.5 Zapewnienie zakwaterowanie wszystkich uczestników wyjazdu edukacyjnego 3-dniowego w 

Góry Świętokrzyskie 

a. Zapewnienie noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Ośrodek ma 
spełniać standardy Europejskie. 

b. Ilość i rodzaj pokojów Zamawiający poda Wykonawcy nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 
wyjazdu (po rekrutacji uczestników/czek). 

c. Pokoje powinny być zlokalizowane w jednym budynku, w miarę możliwości na jednym piętrze.  

3.6 Zapewnienie transportu i miejsc parkingowych oraz poniesienie wszelkich opłat z nimi 
związanych. 

3.7 Opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu. 

3.8 Przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu każdej wycieczki 
edukacyjnej nie później niż na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.  

VI.KRYTERIA I ZASADY ZŁOŻENIA ORAZ OCENY OFERTY: 

1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  

2. Wymagania podstawowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
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2) braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiący załącznik nr 2 
 

3. Wymagania dodatkowe wobec Wykonawcy – Kryteria wyboru ofert: 

a/ ilość zorganizowanych wycieczek  – (waga 20%); 
Wymagana minimalna ilość zorganizowanych wycieczek w roku 2016 – 5  
 

b/ cena brutto (waga 80%); 
Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z 
realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
- Ceną oferty jest wysokość brutto za wykonane usługi i jest stała 
- Cenę ofert należy podać cyframi i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
- Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną 
odrzucone. 
- Rozliczenia za wykonane zamówienie odbywać się będą w walucie PLN. 
 W kryterium „Cena ofertowa brutto” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z wzorem: 

Warunki płatności: Rozliczenie usługi płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 
 

4. Kryteria oceny ofert:  
- ocena wymagań podstawowych 
Ocena spełnienia warunków określonych w wymaganiach podstawowych dokonana będzie 
metodą warunku granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez 
oferentów w niniejszym postępowaniu 
 

- ocena wymagań dodatkowych,: 
a/ Kryterium 1 – ilość zorganizowanych wycieczek  (20%); 

Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone w następujący sposób: 
 

Zamawiający przyzna ofertom punktację w tym kryterium zgodnie z poniższym zapisem: 
- ilość zorganizowanych wycieczek powyżej 10 –więcej = 20 pkt  
- ilość zorganizowanych wycieczek 8 - 10  = 10 pkt  
- ilość zorganizowanych wycieczek 5 -7  = 5 pkt 
 

b/ Kryterium 2 – cena brutto ofert (80%) 
Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  zamówienia i nie będzie mogła 
ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy. 

Punkty za kryterium nr 2 zostaną obliczone w następujący sposób: 
     

      Cena  brutto  najtańszej oferty 
z danego przedmiotu 

  ------------------------------------------------------------    x  80 = ilość punktów 
      Cena  brutto  badanej oferty   
 

4.1 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 
4.2 W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym prze Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
4.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, podpisując umowę 
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5. Oferent musi założyć następujące dokumenty: 

 Uzupełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiący załącznik nr 2. 

 Inne oświadczenia – załącznik nr 3 i dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań, o 
których w zapytaniu ofertowym - Jeśli Wykonawca dołącza inne dokumenty niż 
wymienione powyżej proszę o wykazanie ich, jako załączniki 

6. W przypadku niezgodności złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i/lub innymi 
wymaganiami Zamawiającego dana oferta nie będzie brana pod uwagę. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 
9. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

w terminie do dnia 19.05.2017r do godz.12.00 w siedzibie Biura Projektu przy ul. Elektrycznej 
1/3 lok 210/3, 15-080 Białystok, drogą pocztową, scan na adres e-mail: 
nfdk.podlaskie@gmail.com (w tytule prosimy podać numer zapytania ofertowego), przesyłką 
kurierską lub osobiście. W każdym z wymienionych sposobów o przyjęciu oferty przez 
Zamawiającego celem jej rozpatrzenia decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

10. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 9 nie będzie rozpatrywana. 
11. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie spełniania wymagań 

podstawowych oraz dodatkowej wagi punktowej. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego 
unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail. 
 

VII.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Ewa Malinowska – tel. 503 157 

830, od poniedziałku do piątku godz. 9.00  - 12.00.  
Pytania co do przedmiotu zamówienia prosimy kierować droga pisemną (mail) na adres 
nfdk.podlaskie@gmail.com. 
 

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA 
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie 
w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w 
drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć: 

a) okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
b) ostatecznej ilości wycieczek do zrealizowania, 
c) ostatecznej ilości uczestników, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji wycieczek, z 
przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 

 

IX.       POZOSTAŁE INFORMACJE: 

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 
bez podania przyczyny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę 
zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu wartości 
zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% 
wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na 
realizację powyższego działania. 

6. Oferta wiążę, aż do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Jeżeli wybrany 

mailto:nfdk.podlaskie@gmail.com
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wykonawca odmówi podpisania umowy zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, 
która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 

 

Ewa Malinowska 
Kierownik Projektu 


