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Zapytanie ofertowe  nr MIR/KSOW-WY-STUD-ZG/2018 

 

na organizację wyjazdu  studyjnego 

 

 

Przedmiot zamówienia jest  współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach  

Schematu II pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza  do złożenia oferty  na organizację  wyjazdu studyjnego  

dla 48-osobowej grupy z Małopolski  do województwa lubuskiego w region Zielonej Góry. 

 

Zamawiający: 

 

Małopolska Izba Rolnicza 

os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków 

tel./fax 12 643-17-62 

e-mail: mir@mir.krakow.pl 

www.mir.krakow.pl 

NIP 676-19-72-228 

REGON 351310527 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Liczba uczestników: 48 osób 

2. Czas trwania wyjazdu: 2 dni 

3. Termin:   II połowa sierpnia 2018 r.  w dniach  od wtorku do piątku. Ostateczna data  

wyjazdu  zostanie określona w umowie. 

4. Plan wyjazdu: Do obowiązku wykonawcy  należy organizacja  spotkań przewidzianych w 

programie wraz z poniesieniem  wszystkich niezbędnych  kosztów. Ostateczna wersja 

harmonogramu zostanie ustalona z Zamawiającym. 

 

 

Planowany, ramowy program wyjazdu studyjnego: 

 

I dzień: 

 

 Wyjazd z Krakowa 

 Wizyta w Lubuskim Ośrodku  Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku 

 Wizyta w winnicy 
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II dzień: 

 

 Wizyta w Lubuskim Centrum  Winiarstwa w Zaborzu 

 Wizyta w winnicy 

 Powrót do Krakowa 

 

5. Posiłki dla uczestników: 

 

a) Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w miejscu zakwaterowania (co najmniej  jedno 

danie na ciepło  oraz „zimna płyta”/osobę )  

b) Dwa obiady  dwudaniowe, w tym przynajmniej jedno danie  na ciepło; 

c) Kolacja  w formie  bufetu  szwedzkiego (co najmniej  jedno danie na ciepło  oraz 

„zimna płyta/osobę”) 

d) Napoje do posiłków – kawa, herbata z dodatkami(cukier, cytryna, mleko), soki, woda 

mineralna gazowana i niegazowana, serwowane w łącznej  ilości 1l/osobę do każdego 

posiłku. 

 

6. Zakwaterowanie uczestników wyjazdu: 

 

 Nocleg w hotelu  o standardzie  minimum dwu gwiazdkowym; 

 Pokoje 2-osobowe z oddzielnymi łóżkami i łazienkami (23-dwuosobowe 

 i 2-jednoosobowe); 

 Dostęp do wi-fi w obiekcie; 

 Zakwaterowanie  całej grupy  w jednym obiekcie. 

 

7. Środki transportu: 

 

Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/. W przypadku awarii  technicznej  

pojazdu w trakcie  realizacji zamówienia  wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia 

pojazdu zastępczego  o identycznych lub lepszych parametrach  technicznych, który 

pozwoli na planowe kontynuowanie podróży  w czasie gwarantującym  realizację 

programu zgodnie z harmonogramem, w tym zapewnienie noclegu  dla 48 uczestników  

wyjazdu w godz. 22:00-6:00 w przypadku  awarii autokaru. 

 

8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

 

 Zapewnienie  opieki pilota. 

 Ubezpieczenie dla uczestników  wyjazdu (koszty leczenia, następstw  nieszczęśliwych 

wypadków); 

 Przygotowanie szczegółowego  programu wyjazdu studyjnego; 

 Zorganizowanie wizyt w:  Lubuskim  Ośrodku  Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych  

w Kalsku,  Lubuskim Centrum  Winiarstwa w Zaborze  oraz wizyt w dwóch winnicach 

wraz z pokryciem  niezbędnych kosztów; 
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9. Zamawiający będzie  odpowiedzialny za: 

 

a) rekrutację uczestników; 

b) zapewnienie  osoby  koordynującej  organizacje wyjazdu – przedstawiciel  

Zamawiającego. 

 

10. Zamawiający informuje, że nie pokrywa kosztów zagranicznych  i krajowych  rozmów 

telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych  przez osoby uczestniczące  w 

wyjeździe  oraz kosztów związanych z udostępnieniem w pokojach  płatnej telewizji  lub 

mini-baru. Ewentualne w/w koszty zostaną opłacone  indywidualnie  przez uczestników 

wyjazdu studyjnego. 

 

11. Zamawiający  wymaga, aby  przedmiot  zamówienia  był realizowany  przez Wykonawcę , 

który  prowadzi działalność  gospodarczą  w zakresie  organizowania  imprez 

turystycznych  oraz/lub  pośredniczenia  na zlecenie klientów  w zawieraniu  umów  o 

świadczenie  usług  turystycznych, który  posiada wpis  do odpowiedniego  rejestru  

organizatorów   turystyki  i pośredników  turystycznych, zgodnie  z ustawą  z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach  turystycznych  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.). 

 

12. Wykonawca jest zobowiązany do  wykonania  całego  zakresu usługi. 

 

13. Szczegóły  realizacji  przedmiotu zamówienia  określi umowa  zawarta pomiędzy  

Zamawiającym, a Wykonawcą  po wyborze oferty (wzór umowy stanowi załącznik  nr 2 do  

niniejszego zapytania). 

 

II. Składanie ofert. 

 

1. Ofertę stanowi; 

a) wypełniony  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  Oferta powinna być kompletna, 

czytelna, złożona w języku polskim, podpisana przez osobę  uprawnioną do 

reprezentowania firmy; 

b) proponowany harmonogram wyjazdu uwzględniający punkty  programu zawarte  w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do zmiany  treści niniejszego  zapytania  

ofertowego do upływu  terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły  mieć wpływ  

na treść składanych w postepowaniu ofert, zamawiający  przedłuży  termin ich składania. 

Informacja o dokonanych  zmianach  będzie zamieszczona  na stronie internetowej na 

której  zostało zamieszczone  ogłoszenie  o prowadzonym postępowaniu cenowym. 
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III.  Miejsce oraz termin  składania ofert: 

 

1. Oferty można składać osobiście  w siedzibie  Małopolskiej Izby Rolniczej 

 os. Krakowiaków 45 A/15, 31-964 Kraków, lub przesłać skan  oferty pocztą 

elektroniczną wraz z wymaganymi  załącznikami na  mir@mir.krakow.pl 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do 2.07.2018 r. do godz. 15.30. Liczy się data wpływu  

do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IV. Ocena ofert 

 

1. Kryterium oceny ofert:  cena brutto wykonania zamówienia=100%. 

2. W przypadku wpłynięcia ofert o tych samych kwotach, decydować będzie  data i godzina  

wpłynięcia oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo  nie dokonywania wyboru żadnej z ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo  do unieważnienia niniejszego postępowania bez  

podania uzasadnienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania  o wynikach wyboru 

najkorzystniejszej oferty  tylko i wyłącznie  Wykonawcę, który  spełnił  stawiane 

wymogi  i złożył  ofertę z najniższą ceną brutto. 

5. Zamawiający  dokona oceny ważnych ofert do dnia  3 lipca 2018 r. do godz. 15.00. 

Wybrany oferent  zostanie zawiadomiony  za pośrednictwem poczty  elektronicznej lub 

telefonicznie. 

 

V. Dodatkowe informacje 

 

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 
Dorota Korepta-Kura, tel./fax 012 643-16-87; e-mail: d.korepta_kura@mir.krakow.pl 

 

2. Dodatkowe informacje  udzielane są w siedzibie Zamawiającego: poniedziałek-piątek  

w godzinach 7:30-15:30. 

mailto:mir@mir.krakow.pl
mailto:d.korepta_kura@mir.krakow.pl

