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Rybnik, dnia 26.10.2021 roku 

Znak sprawy:SP23.253.73.2021  

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 

im. Górniczego Stanu w Rybniku 

ul. Sportowa 52 

44-273 Rybnik  

e-mail: gimrybnik@poczta.onet.pl 

telefon: 324259715 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku w ramach 

Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” z podziałem na zadania: 

1) zadanie 1 – Organizacja jednodniowej wycieczki do Wrocławia,  

2) zadanie 2 – Organizacja jednodniowej wycieczki do Gliwic.  

2. Kod CPV: 63511000-4 Organizacja wycieczek 

3. Rodzaj zamówienia: usługa. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: organizacja wycieczek dla uczniów Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 

w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” z podziałem na 

zadania: 

1) Zadanie 1 – Organizacja jednodniowej wycieczki do Wrocławia w dniu 19.11.2021 

zgodnie z poniższym ramowym programem: 

a) wyjazd w godzinach porannych około 7:00 z parkingu przy Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, 

b) zwiedzanie Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Panorama Racławicka, 

c) zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego im. 

Władysława Rydzewskiego 

d) czas wolny na starówce, 

e) powrót na parking Zamawiającego w godzinach wieczornych  około godziny 

19:00, 

Uwagi dodatkowe: 

a) do Wykonawcy należy całośd organizacji i płatności wycieczki zgodna 

z programem, tj.:  
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 przejazd (dwoma autokarami),  

 obecnośd pilota/przewodnika z uprawnieniami przez cały czas trwania 

wycieczki,  

 bilety wstępu,  

 zapewnienie licencjonowanego przewodnika podczas zwiedzania, 

 inne płatności (np. opłaty parkingowe, drogowe), 

b) kalkulację należy sporządzid dla grupy 76 osób, w tym 69 uczniów klas IV-VII oraz 

7 opiekunów, z zastrzeżeniem, że liczba uczestników wycieczki może ulec 

zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 5 osób, 

c) Wykonawca opracuje szczegółowy program wycieczki po konsultacji 

z koordynatorem wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) Zadanie 2 – Organizacja jednodniowej wycieczki do Gliwic w dniu 24.11.2021r. 

zgodnie z poniższym ramowym programem: 

a) wyjazd w godzinach porannych ok 7:00 z parkingu przy Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, 

b) zwiedzanie Radiostacji w Gliwicach, 

c) zwiedzanie zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni Czarnego Pstrąga, 

d) zwiedzanie skansenu Maszyn Parowych, 

e) czas wolny, 

f) powrót na parking Zamawiającego około godziny 17:00  

Uwagi dodatkowe: 

a) do Wykonawcy należy całośd organizacji i płatności wycieczki zgodnej 

z programem, tj.:  

 przejazd (autokar),  

 obecnośd pilota/przewodnika z uprawnieniami przez cały czas trwania 

wycieczki,  

 bilety wstępu,  

 zapewnienie licencjonowanego przewodnika podczas zwiedzania, 

 inne płatności (np. opłaty parkingowe, drogowe),  

b) kalkulację należy sporządzid dla grupy 47 osób, w tym 44 uczniów klas I-III oraz 3 

opiekunów, z zastrzeżeniem, że liczba uczestników wycieczki może ulec 

zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 5 osób,  

c) wykonawca opracuje szczegółowy program wycieczki po konsultacji 

z koordynatorem wyznaczonym przez Zamawiającego. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zdolnośd do występowania w obrocie gospodarczym. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnieo do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualny wpis do Centralnej Ewidencji 

Organizatorów i Pośredników Turystycznych. 

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa 

warunku w tym zakresie. 

4. Zdolnośd techniczna lub zawodowa. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź 

będzie dysponował: 

Zadanie 1: 

1) osobą –  pilota-przewodnika z uprawnieniami przez cały czas trwania wycieczki, 

2) dwoma sprawnymi autokarami (w tym sprawne ogrzewanie i klimatyzacja), 

przystosowanym do przewozu osób, posiadającym ważne przeglądy techniczne 

niestwierdzające usterek i dopuszczające autokar do ruchu, wszystkie wymagane 

zezwolenia dopuszczające go do ruchu oraz aktualną polisę OC, 

3) dwoma osobami – dwoma kierowcą posiadającym uprawnienia do kierowania 

pojazdem przewidzianym do realizacji zamówienia, 

Zadanie 2:  
1) osobą – pilota-przewodnika z uprawnieniami przez cały czas trwania wycieczki, 

2) sprawnym autokarem (w tym sprawne ogrzewanie i klimatyzacja), przystosowanym do 

przewozu osób, posiadającym ważne przeglądy techniczne niestwierdzające usterek 

i dopuszczające autokar do ruchu, wszystkie wymagane zezwolenia dopuszczające go 

do ruchu oraz aktualną polisę OC, 

3) osobą – kierowcą posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdem przewidzianym 

do realizacji zamówienia. 

5. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2, 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu 

ofertowym. 

 

 

IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania 1 - 19.11.2021r. dla zadania  2 – 

24.11.2021 
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2. Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu 

zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 10% wysokości wynagrodzenia. Wypłacenie 

zaliczki uzależnione będzie od wniosku Wykonawcy. Zaliczka będzie zaliczona na poczet 

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Podstawą wpłacenia zaliczki będzie faktura proforma wystawiona do 7 dni po zawarciu 

umowy na organizację przedmiotowej wycieczki. 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 

5. Termin płatności ustala się na 14 dzieo od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury(pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę).  

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne zadania. Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyd ofertę na jedno lub dwa zadania. 

Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdego zadania. 

2. Wykonawca powinien przygotowad ofertę, która składa się z dwóch elementów: 

1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

3. Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostad w sposób czytelny 

wypełnione. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: sp23.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna byd złożona u Zamawiającego do dnia 03.11.2021r. do godziny 10:00 

Ofertę należy złożyd: 

a) osobiście – w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00. do 15:00 albo 

b) pocztą na adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23  

im. Górniczego Stanu w Rybniku 

ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik 

opakowad w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacja wycieczek dla 

uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego 

Stanu w Rybniku w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj 

Polskę” z podziałem na zadania:  

Zadanie 1 – Organizacja jednodniowej wycieczki do Wrocławia 

Zadanie 2 – Organizacja jednodniowej wycieczki do Gliwic 
 

albo 

c) elektronicznie na adres: gimrybnik@poczta.onet.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją 

ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od wykonawców wyjaśnieo 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena 100% 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 04.11.2021r. na 

stronie internetowej pod adresem: sp23.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

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 Dyrektor Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku z siedzibą przy  

ul.  Sportowej 52, 44-273 Rybnik; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku jest Pani Joanna Modko, kontakt: 

e-mail: gimrybnik@poczta.onet.pl, tel.: 324259715; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 

d) dane osobowe mogą byd 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**;   
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 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 skutkowad zmianą wyniku 

postępowania ani zmianą istotnych postanowieo umowy; 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paostwa 

członkowskiego. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Anna Byczek (telefon: 32 4259715, e-mail: 

gimrybnik@poczta onet.pl) 

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

1) formularz ofertowy dla zadania 1 (załącznik nr 1a), 

2) formularz ofertowy dla zadania 2 (załącznik nr 1b), 

3) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 

4) projekt umowy dla zadania 1 (załącznik nr 3a), 

5) projekt umowy dla zadania 2(załącznik nr 3b). 

mailto:guntert@cuw.rybnik.pl

