
ZAPYTANIB O OFERTĘ

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą proŚbą o przedstawienie ofeĘ na realizację usfugi edukacyjno_
kulturowe dla uczestników dwóch mobilności międzynarodowych projektu 2020-1-pL01_
KAl02'079867 z funduszY PO WEŁ sektor Ksźałcenie i szkolenia zawodowe w okresie od
18.04.202t do 1 5.05.2021 r.

ZaPYtanie ofertowe wraz z dokumentacją towarzyszącą stanowi zŃącznik do niniejszego
maila.

oferty należy składać na adres e-mail : metalowka@zsz l ostroleka. edu.p l

do dnia 23.12.2020 r., godz.10:00.

Z powńaniem,

Dyrektor Szkoły
Tadeusz olszewski
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Ostrołęka, dn. 1 6.Iż.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji usługi programu edukaryjno - kulturowego

I. Zamawiający.
Miasto Ostrołęka Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołękao
NIP: 75821 42002 (Nabywca)
Zespół §zkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20o

07 -410 Ostrołęka (Odbiorca)

przedstawia zapytanie ofertowe na realizację usługi organizacji programu edukacyjno -
kulturowego.

il. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja programu edukacyjno - kulturowego w
Grecji podczas dwóch mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 88 osób
(80 uczniów oraz 8 opiekunów) w ramach pĘektu nr 2020-1-PL01-KA102-079867, pt.
,,Eurospecjaliści z Ostrołęki....." realizowanego w ramach Programu POWER sektor
kształcenie i szkolenia zawodowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1 do
n iniej szego zapro szenia.
3. Wykonawca musi przedstawió ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie
zostało podzielone na wyodrębnione części i musi byó zrea|izowane w całości.

III. Termin łvykonania zamówienia

1. Wykonawcazobowiązuje się do zrealizowaniaptzedmiotu umowy w dwóch terminach:
. od 19.04.202I - 30.04.2021 dla grupy 44 osób (40 uczniów oraz 4 opiekunów)
. od 03.05.2021 - 14.05.2021 dla grupy 44 osób (40 uczniów oraz 4 opiekunów)

IV. Opis sposobu prrygotowania ofert

1. Oferta z załącznikami winna byó sporządzona na określonp przez zamawiającego
formularzu ofertowym lub zgodnie ztreścią odpowiedniego formularua dołączonego do
zapytania.

Ofeńa winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą,
czytelną techniką.

Oferta musi byó podpisana przez osobę upowźnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Ęestrze handlowym lub innym
dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy orgarizacyjnej Wykonawcy.

Projekt pt, ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Wloszech" o numerze 2020-1-Pt0l-KA102-079867 realizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w
ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kztałcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.

2.

J.
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v. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać:
a. w siedzibie Zamawiającego:

zespół szkół zawodorvych nr 1 im. Józefa psarskiego w ostrołęce,uL ll Listopada20,07,410 Ostrołęka opisując kopertę jak ponizej:oferta na usługę edukacyjno-kultu)owq w ramach projektu nr 2020-1,-PL0'-KA102-07 9 
_867 Pt,, E uro sp e cj a liś c i z o str ołę ki...,,,

b. lub przesyłaó drogą mailową na adres:
2, Termin składania ofert upływa dnia 23.12-2020r. o godz. 13:00.3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.t2.2020r. o godz. isrso w Sekretar iacie ZSZ.
W. Opis sposobu obliczenia ceny oferĘ

brutto zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cenęw formularzu ofertowym stanowią cym Załącznik nr 2 do
2' Cena Podana Pruez WYkonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonaniaprzedmiotu zamówieni a or azewentualne upusty oferowane przezwykonawcę.3' WszYstkie cenY okreŚlone Przez Wykonawc ę'rorruną ustalone na okres ważnościumowy i nie będą podlegały zmianom.

wL opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierowa łprzywyborze oferĘ
1' 

-.T,:lm:?* :ifi :;" 'u Pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym
2, Maksymalną liczbę punktów (l00) ottzyma Wykonawca, który zaproponujenajniŻszą całkowitą cęnę za realizację zamówieniu, nuto.niust pozostali Wykonawcyotrzy m aj ą o dp owie dn io m n iej szą ticzb ę p un któw rgo i; i. z p oniższy mwzore m :
P =*xt00, gdzie:

Uos

Cn - najnizsza zaofetowana cena,
Cos - Cena zaoferowana w ofercie badanej

VIII' Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celuzawarcia umowy w sprawie zamówienia punrcznego

Projek Pt' 
"EurosPecjatiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-pL0l-KA1o2-o79867 realizowany jestze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), wramach Projektu 

"MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów iabsotwentów oraz kadry kształceniazawodowego"' Akcji 1 Mobilność edukacyjna pro8ramu powER sektor kształcenie iszkolenia zawodowe
w ramach konkursu wniosków 2020.

l. Wykonawca określi cenę
zamówieni a należy określió
niniej szego zapytania.



fi §[iiiri,r--" * Rzeczpospolit, 
,",",yl;,.":.T:l,:i;fi H

2. o wyborze najkotzystniejszej ofeĘ zostanąpowiadomieni wszyscy wykonawcy.
3, ZamawiającY zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostńa wybrana, o planowanym

terminie i miejscu podpisania umowy.

Ix. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uPrawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Dyrektor Szkoły Tadeusz Olszewski, tel:29 764-68-82,
e-mail: metalowka@-sz 1 ostroleka.ędu.pl

Załącmiki:
Zńączniknr 1: Opis przedmiotu zamówienia,
Zńączniknr 2: Formularz ofertowy,
ZŃączniknr 3: Wzór umowy.

Zeq6t §zkol Zawutautrł N r 1
im łózefa Pęłskiega
tyo§tsoĘce

ZESPoŁ
SZi{OŁ ZAWODOW}'C},] \ l l

lm, Jazef a Psarsi< ił:f r;
Ul. 11 Li§topada 20,07-40(] O l,;iłgki,

telllax/ (029) 764-68-s:j
NiP 75B-1 2-46-277, Regón o8i,:!j1 F:-

(po dp is o so by upraw nionej)

Projekt pt. ,,EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-Ptol-KA1o2-o79867 realizowany jest
ze Środków EuroPejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER), w

ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 MobilnoŚĆ edukacyjna pro8ramu PoWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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Załącznik nr 1

opls pRzEDMIoTU złtvtówIrnn

Tytuł zamówienia: organizacja programu edukacyjno - kulturowego na potrzeby
dwóch mobilności zagranicznych, Z-tygodniowych praktyk dla 88 osób (B0 uczniów
oraz 8 opiekunów), w ramach projektu pt. ,,Eurospecialiści z Ostrołęki..." o
numerze 2O2O -L-PLO 1-KA1 02 -O7 9a67 .

..., dnia

(podpisy osób up oważnionych do reprezentacjt)

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL01-KA102-079867 realizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w

ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.

Lp. przedmiot zamówienia Proponowana cena

L.

a) organizacja programu edukacyjno - kulturowego dla
44 osób w Grecji w terminie od L9.04.2021 - 30.04.202t
r,

zawierającego:
- jednodniowa wycieczka- Meteory
- jednodniowa wycieczka - rejs na

Skiathos/wycieczka do Salonik.
- Wieczór Grecki
- zajęcia edukacyjne - kulturowe (20 h)

b)organizacja programu edukacyjno - kulturowego dla
44 osób w Grecji w terminie od 03.05.2021- 74.05.202L
r.

zawierającego:
- jednodniowa wycieczka- Meteory
- jednodniowa wycieczka - rejs na

Skiathos/wycieczka do Salonik.
- Wieczór Grecki
- zajęcia edukacyjne - kulturowe [20 h)

WARTOSC BRUTTO
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Załączniknr 2 do Zapytania ofertowego - Oferta

(pieczęć Wykonawcy)

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

im. Józefa Psarskiego w
Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20

07-410 Ostrołęka
oF,BRTA

Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Adres:

Numer telęfonu:... E-mail:
NIP: ........ REGON:
Janizej podpisany/a, dzińając w imieniu inarzecz
w odpowiedzi na zapytarlie ofertowe na organizację programu edukaryjno - kulturowego podczas

mobilności zagranicznych w Grecji, 2-tygodniowych prakĘk dla 88 osób (80 uczniów oraz 8
opiekunów) w ramach pĄektu nr2020-1-PL01-KA102-079867, pt. ,,Eurospecjaliści z
Ostrołęki...." realizowanego w ramach Programu POWER sektor Kształcenie
i szkolenia zawodowe, oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie

zwymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ..PLN,
słownie złotych:......

Ponadto oświadczam, że:

1. Powierzone zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie 19.04.202I -

14.05.202t n
2. Zapozlńamlłem się z projektem umowy i zobowiąruję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do

zawarcia umowy na zawarĘch tam warunkach w miejscu i terminie wznaazonym przez

Zamawiającego.

Zńącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część ofeĄ są:

l.

Osoba uprawniona do kontaktów zZamawiającym:
Imię i nazwisko:
Nr tel.:

Adres e-mail:

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL01-KA102-079867 realizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w

ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.

2.
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miejscowość, data podpis za Wykonawcę
Załączniknr 3 do Zapytaniaofertowego -wzór umowy

UMOWA NA REALIZACĘ PROGRAMU EDUKACYJNO _

KULTURo\ilEGo

zawartaw Ostrołęce, w dniu ......r. pomiędzy:

Miasto Ostrolęka, plac gen. JózefaBema 1,07-400 Ostrołęka, NIP: 7582142002

(Nabywca)

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,

07 -4t0 Ostrołęka (Odbiorca)

zwanym da|ej,,Zamawiaj ącym",

reprezentow any m przezi

Dyrektor Zespołu Szkół - Pan Tadeusz Olszewski

a

[nazrva Wykonawcy] z siedzibą przy [adres], [kod pocztowy] [miejscowość], NIP [numer],
REGON [numer], KRS : [num eĄ, zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowanąprzez:

[imię i nazwisko| - [stanowisko|

o następującej treści:
§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest organizacja programu edukacyjno - kulturowego na potrzeby

dwóch mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praĘk d|a łącznie 88 osób (80 uczniów

oraz8 opiekunów), w ramach projektu,,Eurospecjaliści z Ostrołęki......." realizowanego w

ramach Programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektuz 2020-

1_PL0I-KA102-079867 
§2

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy

projekt pt. ,,Eurospecjatiści z Ostrolęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL01-KA102,079857 realizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w

ramach projektu,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kztałcenia

zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukaryjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.



1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiofu umowy w dwóch tęrminach:

- od 19.04.2021-30.04.2021dla grupy 44 osób

- od 03.05.2021- t4.05.2021dla grupy 44 osób

2. Dokładne miejsca i czaswyjazdów zostaną uzgodnione w trakcie rea|izacji niniejszej

umoWy.

§3

Cena i warunki płatności

1. Za realizację programu edukacyjno

wynagrodzenie w wysokości

kulturowego (Wykonawca)

PLN

otrzyma

brutto,

2.

słownie....

Zamawiający zapłaci cenę usfugi na podstawie wystawionej faktury.

Nabywca: Miasto Ostrołęka plac gen. Józefa Bema 1,07-400 Ostrołęka, NIP:

7582142002

Odbiorca: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

ul. 11 Listopada 20, 07-4t0 Ostrołęka i przesłanie na adres: Zespół Szkół

Zawodorvych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 1,1, Listopada 20,07-410

Ostrołęka.

Faktura wystawiona przezWykonawcę, musi wskazywaó numer projektu.

Kwota w wysokości . . .. ........... PLN za pierwszą grupę zostanie przekazana przelewem

na wskazane na fakturze konto bankowe (Wykonawca) na podstawie wystawionej

faktury z 14 dniowym terminem płatności po zrealizowaniu programu kulturowego

pierwszej grupy.

Kwota w wysokości ..... .. PLN za drugą grupę zostanie ptzekazana przelewem na

wskazane na fakturze konto bankowe (Wykonawca) na podstawie wystawionej faktury z

14 dniowym terminem płatności po zrealizowaniu programu kulturowego drugiej grupy.

Do faktur należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokofu odbioru

przedmiotu umowy.

7. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia

faktury w sposób niezgodny z ust 3, 4 i 5.

§4
Osoby odpowiedzia|ne za realżację umowy

Projekt pt.,,EurospecjaliŚci z ostrolęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PLol-KA102-o79867 realizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER), w

ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kztałcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020,

4.

5.

6.
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1. Nadzór nadrealizacją umowy sprawuje:
I.1 zę strony Zamawiającego - Dyrektor Szkoły Tadeusz Olszewski, e-mail:
metalowka@zsz 1 ostroleka.ędu.pl
I.2ze strony Wykonawcy ..... ..: e-mail:

2. Sposób konsultacji i zgjaszania uwag, strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie realizacji
umowy.

1.

§5
Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamaw iaj ącemu kary umowne :

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z ptzyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości l0% ceny określonej w §3 ust. 1,

b) za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% ceny
określonej w §3 ust. 1.

Za nięnależyte wykonanie umowy, przyjmuje się brak zapewnienia transportu na trasie
międzynarodowej w terminie wskazanym w §2 ust. l.

3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie,
Wykonawca ma prawo żądać zapłaĘ odsetek za opózrienie w wysokościach
ustawowych.

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. l.
5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§6
Warunki odstąpienia od umołvy

1. Zamawiający może odstąpió od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicanym, czego nie można było przewidzięć
w chwili zawarciaumowy;

b) w razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy,
w szczególności niewykonania obowiązków wskazanych w §2 oraz w razię
nienależytego wykonywania umowy.

Zamawiający może wykonaó prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poptzez
ńożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku wykonania przez ZamawiĄącego prawa odstąpienia Wykonawca może
żądaó jedynie wynagrodzęnia naleznego mu z tytufu wykonania częściumowy.

§7
Zmiany w umowie

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-Pt0l-KA102-o79867 realizowany jest

ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER), w
ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna pro8ramu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w rańach konkursu wniosków 2020.

2.

)

J.
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Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.
Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące terminu
realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się

przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siĘ vryższej,jeżeli okoliczność ta
nie była zalężna od Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt.2.1. strony ustalają nowy
termin realizacji przedmiotu umowy.

§8
postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory powstałe w zvłią;l<l z realizacją niniejszej umowy strony poddają

r ozstrzy gnięc iu sąd owi właśc iwemu d la siedz iby Zamaw iaj ące go.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla kżdej ze stron.

Za Wykonawcę ZaZamawiającego

Załącznikiz
l. Zńączniknr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2. Załączniknr 2 - Formularz ofeĄ Wykonawcy

Projekt pt.,,Eurospecjaliści z Ostrolęki we Włoszech" o numerze 2020-1-Pt0l-KA102-079867 realizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w

ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kztałcenia

zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kztałcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.

Zeryót §zlrdłZałłńowfrt Nr 1
im Józda Parskiege
lło§fuĘca
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