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Jelenia Góra, dnia 26.06.2014 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

 

na zorganizowanie czterech jednodniowych wyjazdów kulturalno-oświatowych w ramach 

projektu systemowego „Postaw na siebie, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności oraz transparentności postępowania 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty, której 

przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie czterech wyjazdów kulturalno-oświatowych dla 

beneficjentów ostatecznych projektu systemowego MOPS „Postaw na siebie” oraz osób z ich 

otoczenia. 

II. Wyjazd I i II – Wałbrzych i okolice (dwie wycieczki) 

Wymagania szczegółowe dotyczące każdego wyjazdu:  

1. Szacowana liczba uczestników 46 (osoby dorosłe); 

2. Zapewnienie opieki pilota podczas trwania wycieczki oraz przewodnika po Wałbrzychu; 

3. Zapewnienie biletów wstępu wymaganych planem wycieczki; 

4. Przejazd autokarem – Jelenia Góra MOPS, al. Jana Pawła II 7 – Wałbrzych i z powrotem; 

autokar turystyczny w klasach LUX i VIP z pełnym wyposażeniem; 

5. Ubezpieczenie uczestników wyjazdów od NNW; 

6. Zapewnienie uczestnikom wyżywienia, tj. obiadu, porcja dla jednej osoby składająca się z 

zupy – np. rosół z makaronem (300g), drugiego dania: np. ziemniaki lub frytki (150g), kotlet 

z piersi kurczaka (100g) i surówki warzywnej (150g), oraz soku lub kompotu (200 ml) i 

deseru: kawa lub herbata (200 ml), porcja ciasta np. sernik, jabłecznik (60g) zamiennie z 

porcją lodów (100g); 

Program każdego wyjazdu powinien zawierać m.in.: 

1. Seans filmowy familijny w 3D w Multikinie w Wałbrzychu. W czasie seansu Wykonawca 

winien zapewnić dla każdego z uczestników poczęstunek w formie porcji popcornu (2,4 l) i 

napoju (0,4 l); 

2. Zwiedzanie Zamku Książ i Palmiarni. 

 

III. Wyjazd III – Wrocław (jedna wycieczka) 

Wymagania szczegółowe dotyczące wyjazdu III:  

1. Przewidywana liczba uczestników 46 (osoby dorosłe – 20 osób,  dzieci w wieku szkolnym – 

26 osób ); 

2. Zapewnienie opieki pilota podczas trwania wycieczki oraz przewodnika po Wrocławiu; 

3. Zapewnienie biletów wstępu wymaganych planem wycieczki; 
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4. Przejazd autokarem – Jelenia Góra MOPS, al. Jana Pawła II 7 – Wrocław i z powrotem; 

autokar turystyczny w klasach LUX i VIP z pełnym wyposażeniem; 

5. Ubezpieczenie uczestników wyjazdów od NNW; 

6. Zapewnienie uczestnikom wyżywienia, tj. obiadu, porcja dla jednej osoby składająca się z 

zupy – np. rosół z makaronem (300g), drugiego dania: np. ziemniaki lub frytki (150g), kotlet 

z piersi kurczaka (100g) i surówki warzywnej (150g), oraz soku lub kompotu (200 ml) i 

deseru: kawa lub herbata (200 ml), porcja ciasta np. sernik, jabłecznik (60g) zamiennie z 

porcją lodów (100g); 

Program wyjazdu III powinien zawierać m.in.: 

1. Przedstawienie dla dzieci w Teatrze Lalek. 

2. Wycieczka po ZOO. 

 

IV. Wyjazd IV– Wrocław (jedna wycieczka) 

Wymagania szczegółowe dotyczące wyjazdu IV:  

1. Przewidywana liczba uczestników 46 (osoby dorosłe); 

2. Zapewnienie opieki pilota podczas trwania wycieczki oraz przewodnika po Wrocławiu; 

3. Zapewnienie biletów wstępu wymaganych planem wycieczki; 

4. Przejazd autokarem – Jelenia Góra MOPS, al. Jana Pawła II 7 – Wrocław i z powrotem; 

autokar turystyczny w klasach LUX i VIP z pełnym wyposażeniem; 

5. Ubezpieczenie uczestników wyjazdów od NNW; 

6. Zapewnienie uczestnikom wyżywienia, tj. obiadu, porcja dla jednej osoby składająca się z 

zupy – np. rosół z makaronem (300g), drugiego dania: np. ziemniaki lub frytki (150g), kotlet 

z piersi kurczaka (100g) i surówki warzywnej (150g), oraz soku lub kompotu (200 ml) i 

deseru: kawa lub herbata (200 ml), porcja ciasta np. sernik, jabłecznik (60g) zamiennie z 

porcją lodów (100g); 

Program wyjazdu IV powinien zawierać m.in.: 

1. Seans filmowy familijny w 3D w Multikinie we Wrocławiu. W czasie seansu Wykonawca 

winien zapewnić dla każdego z uczestników poczęstunek w formie porcji popcornu (2,4 l) i 

napoju (0,4 l); 

2. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego i Panoramy Racławickiej. 

 

V. Termin realizacji zamówienia:  

1. Wyjazd I – w dniu 12.07.2014 r. w godz. 7
00

 – 19
00

. 

2. Wyjazd II – w dniu 19.07.2014 r. w godz. 7
00

 – 19
00

. 

3. Wyjazd III – w dniu 13.07.2014 r. w godz. 7
00

 – 19
00

. 

4. Wyjazd IV – w dniu 20.07.2014 r. w godz. 7
00

 – 19
00

. 

 

 

 

http://www.mops.jelenia-gora.pl/


                POSTAW  NA  SIEBIE 

                   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze  
al. Jana Pawła II 7 ; 58-500 Jelenia Góra  
tel. (75) 752 39 51 ;  fax (75) 767 65 77 
biuro projektu: (75) 64 67 003 ; 605 864 113 
NIP 611-145-65-16 REGON 003271314 
 
 

www.mops.jelenia-gora.pl 

projekt@mops.jelenia-gora.pl 

 

  
                                        
                        

 

 

 

VI. Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena.  

VII. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej opisowej wraz z ofertą cenową (poprzez wypełnienie 

„części do wypełnienia przez Wykonawcę”) wraz ze złożeniem podpisu osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub wypełnienie oferty i przesłanie jej w 

formie elektronicznej. 

VIII. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.07.2014 r. do godziny 14.00 w pok. 202 II piętro lub 

drogą elektroniczną na adres s.myslicka@mops.jelenia-gora.pl w tym samym terminie. 

IX. Wybór oferty nastąpi w dniu 02.07.2014 r. 

X. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po wykonaniu usługi przez Zamawiającego, w 

ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury. 

XI. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Sylwia Myślicka, tel. 75 755 88 01 lub 

697705959. 

 

 

        Wojciech Łabun 

              Dyrektor 

                  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

        w Jeleniej Górze 
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Część do wypełnienia przez Wykonawcę 

Niniejszym składamy ofertę cenową na dostawę wyszczególnionych artykułów będących 

przedmiotem zamówienia opisanego powyżej: 

 

L.p. Nazwa towaru/usługi j.m. 

przewidywana  

wielkość 

zakupu  

cena 

jednostkowa 

(brutto) 

wartość (brutto) 

1   osoba   46     

2   osoba   46     

3  osoba 46   

4  osoba 46   

        RAZEM   

 

Niniejszym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego powyżej 

za cenę (koszt całkowity): ..................................... zł. 

(słownie:....................................................................................................................................) 

netto (bez podatku VAT) .......................... zł. 

(słownie: ...................................................................................................................................) 

podatek ........... % VAT .......................... zł. 

(słownie:....................................................................................................................................) 

 

w terminie:................................................................................................................................ 

 
 

 
                                                           ……………………………………..       …………………..……………………                                                          
         (pieczęć firmowa Wykonawcy)     (miejscowość i data)   (podpis osoby upoważnionej do składania  

                         oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)   
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