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ZAPYTANIE O CENĘ – szacowanie wartości zamówienia 

 
W związku z realizacją projektu „Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych 

Okręgu Zachodniopomorskim, Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K027/19 realizowanym przez 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII  Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie 

rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, zwracamy się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-234 
Szczecin (biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Cel zamówienia 

Zadanie I. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów integracyjnego – edukacyjnych poza 
miasto Szczecin dla 30 uczestników (plus 2 opiekunów) w/w projektu którymi są osoby powyżej 60 
r.ż. zrzeszeni w dwóch szczecińskich Kołach Polskiego Związku Niewidomych Okręgu 
Zachodniopomorskiego z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze 
względu na wzrok, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w tabeli poniżej. 
 
Zadanie II.  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjść rekreacyjno – krajoznawczych na terenie 
miasta Szczecina i/lub okolice dla 30 uczestników w/w projektu którymi są osoby powyżej 60 r.ż. 
zrzeszeni w dwóch szczecińskich Kołach Polskiego Związku Niewidomych Okręgu 
Zachodniopomorskiego z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze 
względu na wzrok, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w tabeli poniżej. 
 

Zadanie Część Nazwa Tematyka zajęć Ilość osób Ilość 
wyjazdów/wyjść 

Za
d

an
ie

 I
 

Część 
1 

Wyjazd 
integracyjno - 

edukacyjny 

2 dniowy pobyt podczas 
wyjazdu integracyjnego 
- Praga w terminie luty- 
wrzesień 2021 

30 uczestników 
(powyżej 60 r.ż. z 

orzeczeniem o 
niepełnosprawności 

ze względu na 
wzrok) + 2 
opiekunów 

1  

Część 
2 

Wyjazd 
integracyjno - 

edukacyjny 

2 dniowy pobyt podczas 
wyjazdu integracyjnego 
- Trójmiasto (Gdynia-
Sopot-Gdańsk) w 
terminie luty- wrzesień 
2021 
 

30 uczestników 
(powyżej 60 r.ż. z 

orzeczeniem o 
niepełnosprawności 

ze względu na 
wzrok) + 2 
opiekunów 

1  

mailto:twp@twp.szczecin.pl
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Za
d

an
ie

 II
 

Część 
3 

Wyjścia 
rekreacyjno-
krajoznawcze 

 

opera/teatr/muzea/kino/ 
koncerty/zwiedzanie 
okolic/ zajęcia sportowe 
itp.) 
od sierpnia 2020  

30 uczestników 
(powyżej 60 r.ż. z 

orzeczeniem o 
niepełnosprawności 

ze względu na 
wzrok)  

2 wyjścia/mc x 
24 mc x 30 os = 

1440  

 
Przedmiot zamówienia dla  zadania I części 1 i części 2: 
1. Miejsce i czas realizacji zadania: 
Hotel lub ośrodek znajdujący się w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym, 
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok. 
2. Wykonawca w ramach organizacji wyjazdu integracyjnego winien zapewnić: 
a) Ubezpieczenie: 
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia łącznie 32 osób wskazanych przez zamawiającego od 
następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w ośrodku tj. NNW. 
b)  Transport 
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również wynajem pojazdu/pojazdów 
przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą/kierowcami. Środek transportu powinien być 
przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Liczba miejsc siedzących, co najmniej 32 
+ kierowca. 
c) Zakwaterowanie: 
Hotel lub ośrodek znajdujący się w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym. Uczestnicy 
wyjazdu powinni być zakwaterowani w jednym budynku w pokojach od 2 do 4 osób z łazienką i TV. 
Ośrodek/hotel musi być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (szczególnie 
niepełnosprawność ze względu na wzrok).  
d) Wyżywienie: 
Jadłospis powinien być dobrany w taki sposób, aby uwzględniał zasady racjonalnego żywienia, 
dostosowanego do wieku osób będących uczestnikami wyjazdu. Uczestnicy powinni otrzymać 
pełnowartościowe posiłki przez okres całego pobytu tj. 2 dni. Usługa gastronomiczna (wyżywienie) 
dla grupy 32 osobowej w formie śniadania, obiadu i kolacji/obiadokolacji w dniach: 
 I DZIEŃ WYJAZDU: obiadokolacja, 
II DZIEŃ WYJAZDU: śniadanie + suchy prowiant. 
e) Baza rekreacyjna: 
Wykonawca powinien dysponować bazą rekreacyjną oraz zapewnić nieodpłatny dostęp do tej bazy 
jak i zapewnić dostęp do sprzętu sportowo – rekreacyjnego (np. basen kryty, kręgielnia, sauna, 
bilard). 
f) Zorganizowanie czasu wolnego dla uczestników projektu: 
Wykonawca musi zapewnić dla uczestników wyjazdu zorganizowanie czasu wolnego: 

 organizacja wycieczki z przewodnikiem po okolicy.  
g) możliwość korzystania nieodpłatnie przez cały pobyt z bazy rekreacyjnej ośrodka np. basenu pod 
opieką ratownika, sauny, kręgielni. 
 
Przedmiot zamówienia dla  zadania II części 3: 
 
1. Miejsce i czas realizacji zadania: 
Zamówienie obejmuje organizację wyjść integracyjnych w atrakcyjne miejsca pod względem 
turystycznym oraz kulturalnym i sportowym na terenie miasta Szczecina i/lub okolicy w terminach: 
od III kwartału 2020 do 31-08-2022 r. zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.  
2. Wykonawca w ramach organizacji wyjścia integracyjnego winien zapewnić: 
Bilety wstępu, prowiant, dojazd (w przypadku wyjścia organizowanego poza miastem Szczecin) dla 
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grupy 30 osób.  
 
III. Wymagania wobec oferenta:  

W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia i uprawnień do zorganizowania 

wyjazdu integracyjnego Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć następujące 

dokumenty: 

- kserokopię wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; 

- przykładowy harmonogram wyjść rekreacyjno-krajoznawczych na 24 mc (część 3), 

-  przykładowy opis wycieczek (część 1 i 2)  zawierający m.in. przykładowy opis bazy 

noclegowej z podaniem np. adresu Ośrodka, strony internetowej, atrakcji, zorganizowania 

czasu wolnego, opis pojazdu, którym dysponować będzie Wykonawca itp.  

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Podane powyżej liczby osób poszczególnych usług są traktowane jako ilości maksymalne, w 
przypadku mniejszej niż zakładana liczby osób objętych poszczególnymi formami wsparcia 
lub obniżenia wymiaru wsparcia w postaci usług objętych rozeznaniem Zamawiający zleci  
Wykonawcy odpowiednio mniejszą liczbę godzin poszczególnych usług, oraz proporcjonalnie 
obniży wynagrodzenia rozumiane jako łączna kwota brutto;   

2. Wszystkie wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej 
brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.  

3. Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość 
kontroli realizacji spotkań w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej 
z realizacją zadań.  

4. Cena brutto przedmiotu zamówienia – obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją 
przedmiotu zapytania dla danej części, w tym wszelkie daniny o charakterze 
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane 
z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało 
podwyższeniu.   

7. Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. W przypadku 
braku środków finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po 
wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie. 

8. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze 
zm.). 

9. Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie 
internetowej  www.twp.szczecin.pl   

10. Kryterium wyboru – 100% cena. 
 
V.  Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

http://www.twp.szczecin.pl/
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4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VI. Termin realizacji zamówienia 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 31.08.2022 roku. 

2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych części będzie opracowywany na bieżąco przez 

Wykonawców poszczególnych części zamówienia. 

 
VII. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Zapytania o cenę. 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku);  

 Oferta winna zawierać treść wymienioną na formularzu ofertowym; 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
Przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione; 

 Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości. 
 

 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub 

pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin do dnia 15.07.2020 r. 

2.  Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części 

– zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

 

  Wykonawca: ............................................................ 

 Adres....................................................................... 

           Tel./Fax.................................................................... 

  E-mail...................................................................... 

  NIP: ....................................................................... 

 

Przystępując do zapytania o cenę na świadczeniem usług w zakresie organizacji wyjść oraz 

wyjazdów integracyjnych w ramach projektu „Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku 

Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim, Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K027/19 realizowanym 

przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, oferuję wykonanie 

zamówienia na następujących warunkach: 

(uwaga – należy wpisać cenę w części na którą składana jest oferta w sposób jednoznaczny i 

niepozostawiający wątpliwości.) 
 

 

Zadanie Części Nazwa Tematyka zajęć Ilość osób Ilość 
wyjazdów/

wyjść 

Cena 
brutto/ 

za osobę 

Cena 
brutto za 

całość  

Za
d

an
ie

 I
 

Część 1 Wyjazd 
integracyjno - 

edukacyjny 

2 dniowy pobyt 
podczas wyjazdu 
integracyjnego 
- Praga w 
terminie luty- 
wrzesień 2021 

30 
uczestników 
(powyżej 60 

r.ż. z 
orzeczeniem o 
niepełnospraw

ności ze 
względu na 
wzrok) + 2 
opiekunów 

1    

Część 2 Wyjazd 
integracyjno - 

edukacyjny 

2 dniowy pobyt 
podczas wyjazdu 
integracyjnego 
- Trójmiasto 
(Gdynia-Sopot-
Gdańsk) w 
terminie luty- 
wrzesień 2021 
 

30 
uczestników 
(powyżej 60 

r.ż. z 
orzeczeniem o 
niepełnospraw

ności ze 
względu na 
wzrok) + 2 
opiekunów 

1    
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Za
d

an
ie

 II
 

Część 3 Wyjścia 
rekreacyjno-
krajoznawcze 

 

opera/teatr/muz
ea/kino/ 
koncerty/zwiedza
nie okolic/ zajęcia 
sportowe itp.) 
od sierpnia 2020  

30 
uczestników 
(powyżej 60 

r.ż. z 
orzeczeniem o 
niepełnospraw

ności ze 
względu na 

wzrok)  

2 
wyjścia/mc 
x 24 mc x 

30 os = 
1440  

  

 

Cena netto za zadanie 1 (część 1 i 2) łącznie ……………………………………………………………………….. 

Cena brutto za zadanie 1 (część 1 i 2) łącznie ………………………………………………………………….….. 

 

Cena netto za zadanie 2 (część 3) łącznie ……………………………………………………………………….. 

Cena brutto za zadanie 2 (część 3) łącznie ………………………………………………………………….….. 

 

 

oświadczam, że 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………(podać nazwę firmy) posiada doświadczenie w 
organizowaniu wyjazdów i wyjść rekreacyjno krajoznawczych oraz posiada wpis do rejestru 
organizatorów turystyki /pośredników turystycznych. 

 
Do oferty dołączam: 

- kserokopię wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; 

- przykładowy harmonogram wyjść rekreacyjno-krajoznawczych na 24 mc (część 3), 

-  przykładowy opis wycieczek (część 1 i 2)  zawierający m.in. przykładowy opis bazy 

noclegowej z podaniem np. adresu Ośrodka, strony internetowej, atrakcji, zorganizowania 

czasu wolnego, opis pojazdu, którym dysponować będzie Wykonawca itp.  

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

(podpis przedstawiciela wykonawcy/wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


