
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Nr ZP.271.34.2017/RPO 

 
.....................................................         
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

 

 

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y 

Nazwa     Wykonawcy 

.....................................................................................................................................................  

Adres  

.....................................................................................................................................................  

woj. ……………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………………………………………………………………  

nr. tel.: ……………………………………………………………………………….. 

nrfaksu: …………………………………………………………………………….. 

adres e-mail: ………………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………… 

Osoba /osoby uprawniona/e do podpisania umowy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

.................................................................................................................................................................... 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja 

wycieczek/wyjazdów/wyjść edukacyjnych dla wychowanków ośrodków wsparcia przedszkolnego 

ośrodków wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: 

„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 

3 Edukacja 

 

składam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptuję w całości  wszystkie warunki 

zawarte w zapytaniu ofertowym, w tym wzór umowy, oferując za wykonanie zamówienia:  

 

 



 

 

Zadanie 1 

Cena brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………… 

W tym: 

Lp. Punkt docelowy Cena brutto 

1 ZOO – Tuchlino  

2 Centrum Hewelianum - Gdańsk  

3 Kaktusiarnia - Reda, Kino - Gdynia  

4 Centrum Nauki Experyment - Gdynia  

5 Farma Strusi - Garczyn, Ogród 

Botaniczny - Gołubie 
 

6 „U chłopa”Gospodarstwo 

Agroturystyczne - Chmielno 
 

7 Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park 

Sarbsk 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 2 

Cena brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………… 

 

W tym: 

Lp. Punkt docelowy Cena brutto 

1 „U chłopa”Gospodarstwo 

Agroturystyczne - Chmielno 
 

2 Centrum Hewelianum - Gdańsk  

3 Teatr Miniatura - Gdańsk  

4 
Farma Strusi - Garczyn,                            

Ogród Botaniczny - Gołubie,                           

Park Sikorzyno-dworek 

 

5 Szkółka leśna,                               

Muzeum Kaszubskie - Kartuzy 
 

6 Park Jurajski - Łeba  

7 ZOO - Tuchlino  

 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 3 

Cena brutto: …………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………… 

W tym: 

Lp. Punkt docelowy Cena brutto 

1 Dolina Jadwigi Gospodarstwo 

Agroturystyczne 
 

2 Centrum Hewelianum - Gdańsk                                  

Kino - Gdańsk 
 

3 Centrum Nauki Experyment - Gdynia  

4 Kaktusiarnia - Reda,                                                   

Kino - Gdynia 
 

5 Farma Strusi - Garczyn, Ogród 

Botaniczny - Gołubie 
 

6 ZOO – Tuchlino  

7 Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park 

Sarbsk 
 

 

Zaoferowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 

zamówienia i oszacowana została z uwzględnieniem wszystkich warunków określonych w zapytaniu 

ofertowym. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Termin płatności za wykonanie zamówienia – do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do zamawiającego po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 

 

Okres związania ofertą – 30 dni 

 
 
 

.....................................                                    …....................................................... 
                              Miejscowość/Data      Podpis(y) osoby(osób)   upoważnionej(ych)do podpisania    

        oferty w imieniu Wykonawcy (ów) 
  



 

 

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

Nr ZP.271.34.2017/RPO 

.............................................. 

.............................................. 

(nazwa i  adres  Wykonawcy)  

 

O Ś W I A D C Z E N I E   

o braku podstaw do wykluczenia  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na: 

organizację wycieczek/wyjazdów/wyjść edukacyjnych dla wychowanków ośrodków wsparcia 

przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś 

Priorytetowa 3 Edukacja 
oświadczam/my, że: 

 

a) posiadam (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadam (-y) wiedzę i doświadczenie,  

c) dysponuję (-my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

d) nie jestem/jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

 

.....................................                                           .................................................................... 

        Miejscowość/Data       Podpis osoby  upoważnionej do podpisania 

                                                                                                                          niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) 

 

 

  



 

 

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 

Nr ZP.271.34.2017/RPO 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 
 

.............................................. 

.............................................. 

(nazwa i  adres  Wykonawcy) 

 

 

 

Lp. Wykonana usługa 

(tj. miejsce wycieczki, 

zakres, itp.) 

Podmiot na rzecz 

którego wykonano 

usługę 

Wielkość grupy 

(min. 50 

uczestników) 

Data wykonania 

usługi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

UWAGA: Na potwierdzenie wykonania usługi należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

należyte jej wykonanie. 

 

 

.....................................                                           .................................................................... 

        Miejscowość/Data       Podpis osoby  upoważnionej do podpisania 

                                                                                                                          niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) 

  



 

 

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 

Nr ZP.271.34.2017/RPO 

UMOWA/projekt 

zawarta dnia .......................w Chmielnie pomiędzy: 

…………………………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………….. 
 

a  
 

............................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

............................................................................................. 
 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania znak ………………. o udzielenie zamówienia publicznego, 

na organizację wycieczek/wyjazdów/wyjść edukacyjnych dla wychowanków ośrodków wsparcia 

przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś 

Priorytetowa 3 Edukacja, Strony zawierają następującą umowę:  

 

§ 1 

1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę organizacji wycieczek/wyjazdów/wyjść edukacyjnych 

dla wychowanków ośrodków wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu 

pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”,zgodnie z 

warunkami zapisanymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikiem do niniejszej umowy. 

2.Zakres umowy obejmuje organizację następujących wycieczek dla wychowanków OWP 

……………………………………………………………………………………………………...…….  

 

§ 2 

W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1.Wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora wycieczki, która będzie w stałym kontakcie z 

kierownikiem wycieczki, lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących 

organizacji wycieczki, a w czasie jej trwania zapewni sprawny, zgodny z programem przebieg 

wycieczek. 

2.Przedstawienia szczegółowego harmonogramu wycieczek, uzgodnionego z Zamawiającym w 

terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest do wskazania co najmniej: terminu wycieczek, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, organizacji posiłków (jeśli są przewidziane dla danej 

wycieczki), miejsca przewidzianego do zwiedzania, miejsca noclegu (jeżeli jest przewidziany dla danej 

wycieczki) oraz rozkładu godzinowego kolejnych pozycji programu wycieczki. Późniejsze zmiany 

harmonogramu wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, ale nie stanowią istotnej zmiany 

Umowy i nie wymagają aneksu do Umowy. 



 

 

3.Zapewnienia wyżywienia dla uczestników wycieczki jeśli dana wycieczka przewiduje 

posiłek.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie. 

Dostarczone posiłki muszą być świeże i przygotowane w dniu ich dostarczenia. 

4.Zapewnienia biletów wstępu i pokrycia ich kosztu dla wszystkich uczestników wycieczki dzieci i 

opiekunów do miejsc przeznaczonych do zwiedzania, pokrycia kosztów rezerwacji grupowych  i innych 

związanych z realizacją programu wycieczek. 

5.Ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrywania opłat drogowych, kosztów postoju na parkingach 

płatnych. 

6.Zapewnienia transportu dla uczestników wycieczki przy użyciu komfortowych, klimatyzowanych 

autokarów, spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia20czerwca1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128);sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie 

OC i NW. 

7. Zapewnienia do transportu uczestników wycieczek autokarów przystosowanych do przewozu dzieci, 

oznaczonych na czas przewozu - transportdzieci. 

8.Zapewnienia do prowadzenia autokarów przewożących uczestników wycieczek, wykwalifikowanych 

kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz 

spełniających wymagania określone w przepisach ustawy zdnia 20 czerwca 1997r.–Prawo o ruchu 

drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym tj.Dz.U. 2016, poz. 1907 z 

późn. zm. 

9.Transportu uczestników wycieczki ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do 

poszczególnych docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem namiejsce wyjazdu. 

10.W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, zapewnienia na własny koszt zastępczego środka 

transportu, spełniającego wymagania określone wpkt.5oraz w umowie, w taki sposób, aby nie 

powodować opóźnień czasowych max. do 2 godzin) Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu 

żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka 

transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie 

zastępczej usługi.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. 

11. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników wycieczek na cały 

okres trwania wycieczki. 

12.Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas 

wycieczki. 
 

§ 3 

1.Zamawiający zapewni uczestnictwo w wycieczce kierownika oraz opiekunów. Ilość opiekunów dla 

poszczególnych grup została określona w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.Wskazane terminy oraz ilości osób mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, o której 

Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 7 dni przed dniem planowanego wyjazdu. Zmiany 

nie będą uprawniały do wzrostu wynagrodzenia wskazanego w ofercie. 

3. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z któregokolwiek z wymienionych wyjazdów, kwota 

wskazana w ofercie zostanie pomniejszona o wartość tego przejazdu zgodnie z wynagrodzeniem 

wskazanym w formularzu ofertowym. 

4.Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy realizacji usługi, warunków określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. wsprawie warunków 

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły iplacówki krajoznawstwa i turystyki Dz. 



 

 

U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm. oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 

 

§ 4 

1.Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………………… zł brutto (słownie:…………………..), w tym VAT ……….zł. 

2. Ceny jednostkowe wycieczek zostały wskazane w formularzu ofertowym, stanowiącymintegralną 

część Umowy. 

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacjązamówienia 

wynikające z zapytania ofertowego oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne doponiesienia a nie 

wymienione w § 2 umowy oraz w dokumentacji postępowania, dla prawidłowego i kompleksowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie na podstawie faktur 

częściowych wystawianych co miesiąc po zakończeniu realizacji wycieczek organizowanych w tym 

miesiącu, zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury VAT. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez osobę upoważnioną 

przez Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążeniajego 

rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, jaką ma uZamawiającego, bez jego 

zgody, z tytułu niniejszej umowy. 

9. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
 

§ 5 

Zamawiający jest uprawniony do kontroli nad realizacją niniejszej umowy, w szczególności w 

następującym zakresie: 

a) sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, którym dzieci będą przewożone – za pośrednictwem 

policji; 

b) do wglądu do dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz 

dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych; 

c) do wglądu do dokumentów kierowców, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania 

niniejszej umowy; 

d) terminowości i punktualności wykonywanej usługi. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż za niewykonania lub nienależyte wykonanie umowyWykonawca zobowiązany jest 

do zapłacenia kary umownej w przypadku: 

1) nie zrealizowania założeń lub warunków danej wycieczki wynikających z przyjętego harmonogramu 

wycieczek w wysokości 10% ceny brutto wycieczki, której dotyczy uchybienie; 

2) odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 30% ceny łącznej brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 



 

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego dowysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3.Wykonawca nie płaci kar umownych i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie 

przewozu wskutek działania siły wyższej jak gołoledź, zaspy śnieżne, powódź, huragan itp. 
 

§ 7 

1.W przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności zmiany terminu i/lub ilości osób uczestniczących 

w danej wycieczce, Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym terminem wyjazdu. Zmiany nie będą uprawniały do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w ofercie. 

2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.  

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części 

usługi potwierdzonej przez Zamawiającego , 

b) utraty przez Wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, 

c) dwukrotnego niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych niniejszą umową, w tym 

złego stanu technicznego pojazdu Wykonawcy nie gwarantującego bezpieczeństwa pasażerów,  

d) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w wyznaczonym w umowie terminie, bez 

uzasadnionych przyczyn, 

e) Wykonawca nie przedłuża ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

3.Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 

dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

przekraczających wartość wykonanych usług na dzień odstąpienia od umowy. 

 

§ 8 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiemnatychmiastowym, w 

przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez drugą stronę. 

3.W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i innych uregulowań prawnych związanych z przedmiotem zamówienia. 

4.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 Zamawiający       Wykonawca 


