
ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie usługi turystycznej  

 
I.            ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 
Adres 97-500 RADOMSKO UL 11 LISTOPADA 16  
  
II.            PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu 
młodzieży szkolnej do Rumunii w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.  

zgodnie z następującą specyfikacją: 
         

1.    Rodzaj i ilość zamawianych usług 

- uczestnicy : 20 uczniów klas VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku 
oraz 4 nauczycieli 

- miejsce docelowe: Slatina (południowa Rumunia) 

- termin zaplanowany we wniosku : 07.11- 16.11 2021r 

- transport: planowany we wniosku : Radomsko -  Bukareszt – Radomsko-  autokar;  

- zakwaterowanie i wyżywienie w Slatnie – hotel, pensjonat, itp. ( dobre warunki); 
wyżywienie najlepiej w hotelu; najlepiej niedaleko szkoły imienia Eugena Ionesco w Slatnie, 
w której od poniedziałku do piątku codziennie uczniowie będą brali udział w zajęciach 

- wycieczki; we wniosku zaplanowano wycieczkę do Bukaresztu – jednodniową, 
popołudniowy wyjazd do Krajowej (wizyta w parku Nicolae Romanescu, muzeum sztuki, 
cerkwi, Pałacu Constantina Mihaila) i w innym dniu do pobliskiej miejscowości Ciezieni  

- wizyta przygotowawcza: ok. połowy września dla 2 nauczycieli na 3 dni  

Transport samochodem Radomsko – lotnisko; samolotem do Bukaresztu, transport z lotniska 
w Rumunii do Slatiny - podobnie z powrotem, 2 noclegi w Slatinie z wyżywieniem. 

 
 

III.            WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 
3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia 
zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 
2)      Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z 
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 



 IV.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

V.            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod 
adres:   Radomsko ul. 11 Listopada 16  lub wysłana mailowo na adres  sekretariatpsp7@gmail.com 
do dnia   30 września 2021r.  do godz.  12.00 (decyduje data wpływu). 
  
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
  
VI.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

30 listopada 2021r. / ze względu na COVID dopuszcza się przełożenie wyjazdu na wiosnę 
2022r. 
  

VII.            OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
- uwzględnienie w cenie całości zamówienia wszystkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca przy 
realizacji zamówienia  
- atrakcyjność oferty 
- gwarancja realizacji zamówienia 
  
VIII.            INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo. 
  
IX.            DODATKOWE INFORMACJE 

Osoba do kontaktu: Edyta Warda , adres e-mail  sekretariatpsp7@gmail.com, telefon 44 685 44 34 
  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
 


