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Zapytanie ofertowe  
Dotyczy: zapytania ofertowego na wyjazd na Turniej Robotyki ECER2018 na Malcie  
dla 12 osób (10 uczniów i 2 opiekunów) w dniach 15-21.04.2018r w ramach projektu pod nazwą 
Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-
IP.01-18-008/16 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.2 w postępowaniu prowadzonym 
zgodnie z zasadą konkurencyjności 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego 
Gmina Grodzisko Dolne 
Grodzisko Dolne 125a 
37‐306 Grodzisko Dolne 
 
e‐mail do kontaktów roboczych: monikafila@onet.eu 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  regulaminem  udzielania  zamówień  publicznych  o 
wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

a) Przedmiotem  zamówienia  jest  zorganizowanie  pobytu  i wyjazdu  na  Turniej  Robotyki 
ECER2018 na Malcie dla 12 osób  (10 uczniów  i  2 opiekunów)– uczestników projektu 
Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej 

b) Oferta musi uwzględniać następujący harmonogram organizacji pobytu: 
c) 15.04.2018r. – wyjazd. Zbiórka na parkingu przy Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji 

w Grodzisku Górnym 
d) 21.04.‐ powrót do Grodziska Górnego‐ parking przy Zespole Szkół im. prof. Franciszka 

Leji w Grodzisku Górnym 
e)  16.04. – 20.04.2018r  ‐ Turniej Robotyki ECER2018 w Qawra Coast Road Qawra, 

SPB1902 Malta 
f) Transport: 
Przejazd z Grodziska Górnego na lotnisko do Krakowa (w dwie strony) 
Przejazd na lotnisko na Malcie (w dwie strony) 
Lot samolotem na Maltę 
g) 6 dni wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja)x 12 osób  
h) 6 noclegów – hotel w pobliżu miejsca konkursux12 osób 
i) opłata startowa dla drużyny 
j) ubezpieczenie 

 
4. Warunki realizacji usługi: 

 wykonawca zapewnia transport uczestników pobytu do miejsca realizacji usługi 



 

 cena oferty obejmować powinna wszystkie koszty związane z pobytem uczestników, czyli 
też dowóz od hotelu do miejsca turnieju, opłaty parkingowe  

5. Termin realizacji zamówienia:  
Pobyt na Malcie powinien zostać zorganizowany w terminie 16.04.2018r. – 20.04.2018r.  
15.04 – wyjazd spod szkoły w Grodzisku Górnym 
21.04 – powrót pod szkołę w Grodzisku Górnym 
 

6. Sposób przygotowania oferty 
 
Ofertę  należy  złożyć  na  „Formularzu  ofertowym”,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do 
zapytania. 
 

7. Kryteria oceny ofert 
 
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: cena – 100%.  
 

8. Termin i  miejsce składania ofert 
 
Ofertę należy dostarczyć do 7.03.2018r. do godziny 15.00 na adres: Gmina Grodzisko Dolne, 
Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne lub wysłać skan dokumentów e-mailem na adres: 
monikafila@onet.eu. 
 
 

9. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zapytania 
 
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania  jest Monika Fila tel. 600157047 
 

10. Informacja o wyborze wykonawcy 
 
Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania zawierająca 
najniższą  cenę.  Zamawiający  poinformuje  wykonawców  o  wynikach  listownie  i  e‐mailem  do 
13.03.2018r. 
 

11. Pozostałe postanowienia  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 

 
Zatwierdził: 

 
 
 
Grodzisko Dolne, dn. 22.02.2018r. 
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Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY ORGANIZACJI WYJAZDU NA TURNIEJ ROBOTYKI ECER 2018 

NA MALCIE  
 

Dane oferenta:  

Nazwa:  

Adres siedziby:  

Telefon / fax:  

Adres e‐mail:  

NIP:  

REGON:  

Oferujemy zorganizowanie pobytu  i wyjazdu na Turniej Robotyki ECER2018 na Malcie dla 12 
osób (10 uczniów i 2 opiekunów) w dniach 15-21.04.2018r – dla uczestników projektu Regionalne 
Centrum Robotyki Edukacyjnej  na następujących warunkach finansowych: 
 
Cena organizacji pobytu i wyjazdu (brutto):   

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………….) 

   

1. Oświadczamy,  ze  dysponujemy  potencjałem  technicznym,  organizacyjnym  i  kadrowym, 
odpowiednim  do  realizacji  zamówienia  oraz  spełniamy  wszystkie  wymagania  prawne 
niezbędne do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia. 

2. Oświadczamy,  ze  zapoznaliśmy  się  z  zapytaniem  ofertowym  i  nie  wnosimy  do  niego 
zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 



  


