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nazwa Oferenta
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adres
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pieczęć zamawiającego

Ełk, dnia 24.02.2020r.

Nasz znak: ZS6.271.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, działając na podstawie art.4. ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz
Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza kwoty 30 000 euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę
dostaw/usług/robót budowlanych.
1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, ul. Kajki 4, 19-300 Ełk
2. Przedmiot zamówienia: w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zorganizowania podróży dla 2 grup osób, każda z grup liczy 18 osób (16 uczniów i 2 opiekunów)
z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku trwającej po 14 dni dla grupy w terminach:
- I grupa: 04.07.2020 r - 18.07.2020 r.
- II grupa: 18.07.2020 r - 01.08.2020 r.
w taki sposób, aby jej uczestnicy dotarli do miejsca zakwaterowania w Barcelos (Portugalia):
I grupa: w dniu 04.07.2020 r., II grupa: w dniu 18.07. 2020 r., i aby powrócili do Ełku w dniu:
I grupa : 18.07.2020 r., II grupa: 01.08.2020 r.
2) zapewnienia przejazdu uczestników podróży w dniu:
- I grupa: 04.07.2020 r.; II grupa: 18.07.2020 r. autokarem z Ełku do lotniska krajowego
w Warszawie.
3) zorganizowania w dniu: I grupa - 04.07.2020 r, II grupa- 18.07.2020 r. przelotu liniami lotniczymi
bez przesiadek na trasie Warszawa (Polska) – Porto (Portugalia) w klasie ekonomicznej,
z jednoczesnym zapewnieniem uczestnikom podróży przewiezienia minimum 20 kg bagażu.
4) zapewnienia przejazdu uczestników podróży w dniu: I grupa- 04.07.2020 r, II grupa- 18.07.2020 r.
pociągiem lub autokarem z lotniska w Portugali do Barcelos.
5) zapewnienia uczestnikom podróży przejazdu pociągiem lub autokarem z Barcelos na lotnisko
do Porto (Portugalia) w dniu powrotu do Polski, to jest: I grupa- 18.07.2020 r.,
II grupa- 01.08.2020 r.

6) zorganizowania uczestnikom podróży przelotu liniami lotniczymi bez przesiadek w dniu: I grupa18.07.2020 r., II grupa- 01.08.2020 r., na trasie Porto (Portugalia) – Warszawa (Polska) w klasie
ekonomicznej, z zapewnieniem im możliwości przewiezienia minimum 20 kg bagażu;
7) zapewnienia uczestnikom podróży w dniu: I grupa- 18.07.2020 r., II grupa- 01.08.2020 r.,
przejazdu autokarem z lotniska krajowego w Warszawie do Ełku.
8) ubezpieczenia na czas podróży od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
na kwotę co najmniej 20.000 zł (na każdego uczestnika podróży).
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty
doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT po powrocie każdej z grup.

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia tj. datami
określonymi powyżej dla poszczególnych grup.
4. Podstawowym kryterium oceny oferty jest cena – waga kryterium 100 %
(Proszę o ustalenie całkowitej ceny usługi)
5. Sposób przygotowania oferty.
- Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”.
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym tuszem lub atramentem.
- Oferta winna być podpisana przez upoważnioną do tego osobę.
- Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły bądź przesłać pocztą lub faxem
na nr 087 610 23 62.
6. Ofertę należy złożyć do dnia 07.03.2020 r. do godziny 12.00.
7. Osoba prowadząca sprawę:
Katarzyna Grzymkowska

...............................................................
pieczęć i podpis dyrektora

Ełk, dnia
........................................

pieczęć oferenta

Zespół Szkół nr 6
im. Macieja Rataja
ul. Kajki 4
19-300 Ełk

OFERTA
W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie ofertowe realizowane na podstawie art.
4. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843) oraz Regulaminu wewnętrznego zamawiającego dot. udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty 30000 euro, dotyczącego:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
składamy ofertę o następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto– ......................................... zł
Obowiązujący podatek VAT ............................. % – ............................................ zł
Cena brutto – ............................................... zł
Słownie: ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym
warunki.
3. Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem podatku VAT – nr identyfikacji podatkowej
NIP: ............................................................. .

...............................................................
podpis osoby upoważnionej

