
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy) 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie 
przy ul. A. Felińskiego 13, 01-513 Warszawa 

 

zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na organizację pobytu integracyjnego pracowników  
Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie 

 

I.         Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Niniejsze zamówienie dotyczy organizacji pobytu integracyjnego pracowników Zespołu Szkół nr 31  
im. Jana Kilińskiego w Warszawie 

2. Przedmiotem zamówienia jest: organizacja pobytu integracyjnego w hotelu 4-5 gwiazdkowym,  
w odległości do 300km od Warszawy dla grupy 30 - 40 osób dorosłych  - pracowników Zespołu Szkół nr 

31 w Warszawie.  
3. Oferta musi uwzględniać następujący harmonogram organizacji pobytu: 

 
Dzień I 

15.30 – wyjazd z Warszawy (transport zapewnia organizator) 
18.30 – 19.00 – przyjazd do hotelu lub ośrodka i zakwaterowanie uczestników pobytu 
19.30 – 03.00 – uroczysta kolacja przy muzyce, w lokalu znajdującym się w hotelu lub w bardzo 

                                           bliskiej odległości od niego,  
Dzień II 

8.0 – 9.30 – śniadanie (w formie szwedzkiego stołu z ciastem, owocami i sokami) 
10.00 – 13.30 – opcjonalnie: wycieczka – zwiedzanie okolicznych zabytków (transport zapewnia 
organizator) lub korzystanie ze sportów wodnych (opłata za wynajem po stronie organizatora) 
14.00 – 15.00 –  obiad (zupa, drugie danie, deser, kawa, herbata) 
15.00 – 19.00 –  korzystanie z atrakcji hotelu lub ośrodka  

              19.30 –  03.00 –  kolacja integracyjna przy muzyce i ognisku 
Dzień III 

8.00 – 9.30 – śniadanie (w formie szwedzkiego stołu z ciastem, owocami i sokami) 
9.30 – 11.00 – korzystanie z atrakcji hotelu lub ośrodka 
11.00 – wykwaterowanie i wyjazd z hotelu lub ośrodka (transport zapewnia organizator) 
13.00 – obiad w lokalu na trasie przejazdu do Warszawy 

 

 

II. Warunki realizacji zamówienia:   

1. Wykonawca zapewni zakwaterowanie uczestników pobytu w pokojach 1, 2 i 3 osobowych z łazienką, 
wyposażonych w telewizor i lodówkę 

2. Hotel lub ośrodek wczasowy, w którym realizowany będzie pobyt musi być zlokalizowany z dala  
od ulicznego zgiełku, najlepiej blisko lasu, posiadać na wyposażeniu co najmniej klub  
z bilardem lub kręgielnię, basen, z którego korzystanie zostanie wliczone w koszt usługi i będzie dla 
uczestników pobytu bezpłatne 

3. Wykonawca zapewnia transport uczestników pobytu do wszystkich miejsc realizacji usługi 

4. Wykonawca ubezpieczy uczestników pobytu od następstw nieszczęśliwych wypadków w drodze  

z Warszawy do miejsca pobytu, w trakcie pobytu, wycieczki, korzystania ze sportów wodnych oraz w 

drodze powrotnej do Warszawy 

5. Po dokonaniu wyboru, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu menu obiadu i kolacji podlegające 

jego akceptacji 

6. Cena oferty obejmować powinna wszystkie koszty związane z pobytem uczestników,  

w tym opłatę klimatyczną. 

7. Wykonawca akceptuje fakt konieczności spisania umowy na realizację zamówienia wg wzoru 

przedstawionego przez Zamawiającego ( zał. nr 2) 



8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia odpowiednich 

dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego. 

 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
2. Pełną dokumentację dotyczącą podstaw działalności firmy.  
3. Oświadczenie o niezaleganiu  z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków oraz 

brakiem powiązania z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo 
 

IV. Termin realizacji zamówienia: 24.06.2022 r. – 26.06.2022 r.  

 

V. Miejsce realizacji zamówienia:  wybrany w drodze postępowania obiekt 

 

VI.  Kryterium oceny ofert:   Cena – 100%  

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania w każdej chwili, bez 

podania przyczyn. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 
 

     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zespole Szkół Nr 31 im. J. Kilińskiego w 
Warszawie” w sekretariacie Szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres:   
cezary.walczak@zs31.waw.pl 

 

w terminie do dnia 10.06.2022 r. do godz.  13.00 
 

IX.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

X.   Po dokonaniu oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja o wyniku 
postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

 
 
 

 Warszawa, dnia  27 maja 2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Załącznik nr 1  
do  zapytania ofertowego na organizację pobytu integracyjnego pracowników 

Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie 
 
 
 
.........................................................................                 
          (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

                            
 

                           Zespół Szkół Nr 31 im. J. Kilińskiego 
                                                                               ul. A. Felińskiego 13, 01-513 Warszawa 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

                                  
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Organizację pobytu integracyjnego pracowników Zespołu Szkół nr 31 im. 

Jana Kilińskiego w Warszawie” 

 
Ja/My, niżej podpisany/i,  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  zawartym  
w zapytaniu ofertowym za cenę netto: 
 
………………………………………………(słownie złotych……………………………………………………………………………………) 
 
+ należny podatek VAT …………………………………………. (słownie złotych  ………………………………………………………) 
 
Brutto ………………………………………( słownie złotych…………………………………………………………………………………..) 
 
Oświadczamy, iż pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc 
od daty wyznaczonej na składanie ofert.  
 
Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej,  
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

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



           (miejscowość i data)                                                                                (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

 

 

Umowa  ZS31/ŻOL/ ………../ 2021 

 

zawarta w dniu  ……………….  r.  w Warszawie pomiędzy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP   …………………………   Regon  ………………………………. 
 

działająca/y  na podstawie …………………………………………………………………………………. zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, 
a  
Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym  

przez Pana Leszka Olszewskiego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego 

działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: GP-OR.0052.4033.2021 z dn. 26.08.2021 r. wystawionego przez 
Prezydenta m.st. Warszawy zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zleceniodawcą” zawarto umowę o następującej 

treści: 
 
Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
 (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.) w związku z treścią  przepisu art. 4 pkt. 8 tej ustawy. 

  
 

§ 1 
1. Umowa dotyczy organizacji pobytu integracyjnego pracowników Zespołu Szkół Nr 31  

w dniach 22-24.10.2021 r. wraz z zapewnieniem środka transportu (autokar) wraz z kierowcą oraz 
organizacją pobytu zgodnie z programem Pł/1 i noclegami w hotelu ……………………………………………………. 

2. W wyjeździe weźmie udział 30 - 40 osób wskazanych przez Zamawiającego. 
3. Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

  
§ 2 

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę  brutto:  …………………..zł  (słownie: ………………………………… 
złotych 00/100 ) 

2.  Zleceniodawca zobowiązuje się wpłacić przelewem na konto  nr …………………………………………………………………. 
kwotę …………………………. (słownie: ………………………………… złotych) do dnia 22.10.2021 r. na podstawie faktury 
pro forma wystawionej przez Zleceniobiorcę  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w dniu wykonania usługi na całą kwotę 
wynikającą z umowy. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy oraz wpłaty 
gotówkowej określonej w pkt.2 

5. Faktury należy wystawić wg wzoru: 
„ Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481; Odbiorca: 
Zespół Szkół Nr 31 im. J. Kilińskiego, ul. A. Felińskiego 13, 01-513 Warszawa” i  dostarczyć na adres  Zespołu Szkół 
Nr 31 im. J. Kilińskiego. 

§ 3 
Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,  a ponadto posiada 
aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności, a także 
stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności turystycznej. 

§ 4 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia organizacji wyjazdu integracyjnego z należytą starannością oraz 
oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy, w tym umiejętności i kwalifikacje niezbędne do realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 5 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia , o którym mowa w § 2 pkt.1 z 
tytułu niewykonania niniejszej umowy. 
 

§ 6 



1. Zleceniobiorca  oświadcza, że jest mu znany fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 
identyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 
ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy (ew. z zastrzeżeniem ust.2). 
2. Zleceniobiorca  wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w pkt.1 zawartych w niniejszej 
umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. 
3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą podlegały informacje 
stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
gospodarczą. 

§ 7 
 
Zleceniobiorca jako podmiot, któremu Zleceniodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych w trybie 
przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r.,poz.922 z późn. zm.), 
oświadcza i gwarantuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji niniejszej 
umowy w zakresie czynności wynikających z jej zakresu przedmiotowego.  
 

§ 8 
Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku nie dojścia do 
porozumienia, rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 9 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

§ 10 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..    …………………………………………………………………. 
 ZLECENIOBIORCA               ZLECENIODAWCA  
 

                                      

 


