Rybnik, dnia 03.06.2019 r.
SP20.254. 02 .2019

Zapytanie ofertowe
(dotyczy: Organizacja wycieczki ZFŚS w dniach 21–23 czerwca 2019
dla Szkoły Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku)

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików
Ul. Ziołowa 3, 44-251 Rybnik
Adres e –mail: sp20_rybnik@poczta.onet.pl
Telefon: 32 42 18 553
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki ZFŚS w dniach 21–23 czerwca 2019 dla Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Kod CPV
•

635111000-4

Organizacja wycieczek

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ramowy program wycieczki po Śląsku Górnym i Opolskim - szlakiem śląskich zamków i pałaców
w dniach 21-23.06.2019
Piątek – 21.06.2019
1) 6.45 – zbiórka przed szkołą ul. Ziołowa 3 7.00 wyjazd
2) Przyjazd do Piekar Śląskich, zwiedzanie Bazyliki NMP oraz Muzeum Sanktuaryjnego
3) Przejazd do Świerklańca, spacer po parku /Pałac Kawalera, Kościół p.w. Dobrego Pasterza i
Mauzoleum Donnersmarków/
4) Przejazd do Nakła Śląskiego, zwiedzanie Centrum Kultury Śląskiej
5) Przejazd do Tarnowic Starych, zwiedzanie zamku, kawa i ciastko w Gospodzie u Wrochema
6) Przejazd do Pławniowic, zwiedzanie zespołu pałacowo - parkowego
7) Przyjazd do hotelu na terenie Opola, zakwaterowanie
8) Obiadokolacja (zupa, drugie danie, kompot, deser)
Sobota – 22.06.2019
1) Śniadanie w formie bufetu
2) Przejazd do Brzegu, zwiedzanie Muzeum Piastów Śląskich oraz kościoła kolegiackiego p.w. św.
Jadwigi
3) Przejazd do Kopic, ruiny pałacu Schaffgotschów oraz Mauzoleum rodziny Schaffgotschów
4) Przejazd do Niemodlina, zwiedzanie zamku książęcego
5) Powrót do hotelu
6) Obiadokolacja (zupa, drugie danie)
7) Wieczorny spacer po Opolu /Opolska Wenecja/
Niedziela – 23.06.2019
1) Śniadanie w formie bufetu
2) Zwiedzanie Opola /Wieża Piastowska, kościół franciszkanów, Rynek, Katedra Opolska, Swer
Artystów/
3) Obiad w jednej z restauracji na terenie Opola
4) Przejazd do Mosznej, zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego
5) Przejazd do Czerwięcic /ruiny pałacu/
6) Przejazd do Łubowic, zwiedzanie ruin Pałacu rodziny Eichendorff
7) Przyjazd na parking SP20 ok. godz. 20.00
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Uwagi dodatkowe:
1) Noclegi w hotelu *** lub równoważnym pensjonacie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami.
2) Do biura podróży należy całość organizacji i płatności wycieczki zgodna z programem, tj:
− przejazd (autokar),
− ubezpieczenie NNW wszystkich uczestników,
− bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
− zapewnienie licencjonowanego przewodnika podczas zwiedzania,
− hotel/pensjonat,
− wyżywienie,
− inne płatności (np. opłaty parkingowe).
Rozliczenie między SP20 a biurem podróży nastąpi zbiorczą fakturą wystawioną po wykonanej
usłudze. Kalkulację należy sporządzić wstępnie dla grupy 30 osób z zastrzeżeniem, iż docelowo może
w wycieczce wziąć udział 32 osoby.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
- posiadanie przez organizatora wycieczki wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów i
Pośredników Turystycznych,
- dysponowanie sprawnym, wysokiej klasy środkiem transportu,
- dysponowanie osobą/osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia do
kierowania pojazdem, o którym mowa wyżej.
III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji wycieczki w terminie 21-23 czerwca 2019 r.
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie,
dokonywane będą w PLN.
4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://sp20.bip.edukacja.rybnik.eu/596/ (ogłoszenia)
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 12 czerwca 2019 roku do godziny 10:00 w
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na organizacje wycieczki ZFŚS w dniach 21–23 czerwca
2019 dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku.
2. Ofertę należy złożyć:
a) elektronicznie na adres: sp20_rybnik@poczta.onet.pl
albo
b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
albo
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c) pocztą na adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 20 im. Harcerzy
Buchalików, 44-251 Rybnik ul. Ziołowa 3
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły a także informacja zostanie przesłana pocztą elektroniczną
do wszystkich oferentów.
VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 20 im. Harcerzy Buchalików z siedzibą w Rybniku, ul. Ziołowa 3;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w SP20 w Rybniku jest Pani Małgorzata Andrzejczyk,
kontakt: e-mail: sp20_rybnik@poczta.onet.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;
d) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa;
e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
f) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień
umowy; ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
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korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela pani Mariola Kuczera pod numerem telefonu: 32 42 18 553 oraz
adresem email: sp20_rybnik@poczta.onet.pl

X. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego (załączniki 1).
Wzór oświadczenia Wykonawcy (załącznik 2)
Wzór umowy (załączniki 3)
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