
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa 08.01.2015 r. 

im. Władysława Orkana w Limanowej 

ul. Orkana 1 

34-600 Limanowa 

NIP: 737-100-84-59 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

Zamawiający - I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej, zgodnie 

z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013r., 

poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro  

 

I. Przedmiot zamówienia: 5 dniowa wycieczka dla pracowników  

„NIEMCY PÓŁNOCNE - DANIA”. 

II. Termin wycieczki: 03 – 07 CZERWIEC 2015 r. 

III. Oferta (przygotowana w postaci umowy) powinna zawierać: 

1. Nazwę i adres wykonawcy, 

2. NIP i REGON wykonawcy, 

3.  Cenę ofertowąuwzględniającą: 

 Przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, barek, video) 

 3 noclegi w hoteluco najmniej** w pokojach 2 osobowych z łazienkami (proszę 

podać nazwę hotelu), 

 3 śniadania, 3 obiadokolacje,  

 Opieka pilota 

 Ubezpieczenie KL, NNW, 

 Wszystkie opłaty drogowe i parkingowe,  

 Opłatę za usługi lokalnych przewodników, 

 Wszelkie niezbędne koszty wynikające z programuza wyjątkiem biletów wstępu 

do zwiedzanych obiektów. 

4. Program wycieczki (stanowiący załącznik do umowy) powinien obejmować: 

 wyjazd z Limanowej 03.06.2015 r. w godzinach wieczornych, 

 nocny przejazd do Niemiec, 

 zwiedzanie ciekawych miejsc północnych Niemiec np.: Lubeka, Wismar, 

Schwerin, Rostock, 

 przeprawa promowa do Danii, 

 zwiedzanie Kopenhagi oraz innych ciekawych miejsc np.: Roskilde, klify na 

wyspie Mon, 

 powrót do Limanowej 07.06.2015 r. w godzinach nocnych. 

5. Nazwę firmy, która będzie świadczyć usługę przewozową. 

6. Warunki płatności: wysokość i termin zaliczki, wpłata główna (do 15.05.2015 r.), 

dopłata po przyjeździe (10%-15%). 

7. Kalkulację należy sporządzić dla 40 uczestników i 45 uczestników. 

8. Mile widziane referencje. 

IV. Ofertę należy złożyć w terminie do 30  stycznia 2015 r. 

V. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 31 stycznia 2015 r. 

VI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Barbara Dutka- specjalista ds. 

kadrowych i finansowych – tel. 18 3372059. 

 

 Dyrektor I LO w Limanowej 

 Anna Mruk 


