
 
 

Katowice 13.09.2018r. 
Szkoła Podstawowa nr 37 
im. ks. J. Twardowskiego  
ul. Lompy 17 
40-038 Katowice 
tel. 322564617 
szkola-37@katowice.home.pl 
 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. J. Twardowskiego w Katowicach  
zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie 
pn.: „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów 
klasy trzeciej i uczniów klas dla dzieci z wadami słuchu Szkoły Podstawowej 
nr 37 w Katowicach”. 
Prosimy o przedstawienie oferty na realizację powyższego zadania do dn. 04.10.2018 
r. do godz. 15.00. 
Obecnie planuje się wyjazd 55 uczniów, ostateczna ilość uczestników zostanie ustalona 
do 7 dni przed wyjazdem dzieci. 
Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – z późniejszymi zm.). 
  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem 
05.10.2018 r. godz. 9.00”: 
  

 osobiście – w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Lompy 17 40 -038 
Katowice 

 za pośrednictwem poczty (kuriera) – ofertę należy zaadresować na adres Szkoły 
Podstawowej nr 37 w Katowicach jw., a na kopercie należy dopisać „oferta 
– Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach – nie otwierać przed 
dniem 05.10.2018r. godz. 9.00”. Za zachowany termin uznaje się wpływ 
oferty do Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach w wyżej wskazanym terminie 
(dzień i godzina). W przypadku doręczania oferty przez osoby trzecie (kurier, 
doręczyciel przesyłek Poczty Polskiej), Wykonawca ponosi ryzyko i 
odpowiedzialność złożenia oferty w terminie. 

  
Informujemy, że kryteriami oceny ofert są: 
  

 cena wraz z podróżą dla jednego uczestnika, 
 wysokość stawki żywieniowej dla jednego uczestnika, 
 kryteria dodatkowe: 

1. położenie ośrodka w bezpośredniej bliskości morza ( do 300 m) 



 
 

2. stałą opiekę lekarską ( tj. lekarz całodobowo) 
3. możliwość korzystania z pomieszczeń do zajęć sportowych i gimnastyki 

korekcyjnej wewnątrz obiektu 
4. zorganizowanie dodatkowej wycieczki autokarem 
5. zorganizowanie  projekcji filmowej ( bez dodatkowych kosztów dla 

Zamawiającego)  

W załączeniu: 

 warunki przedmiotu zamówienia,  

 wykaz dokumentów, które winien dostarczyć oferent, 

 załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

 załącznik nr 2 – kalkulacja cenowa, 

 załącznik nr 3 – wykaz wykonanych zamówień. 

 

I. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymogi : 

1. Miejscowość    

- położona nad morzem, 
- czysta ekologicznie okolica (wyklucza się oferty miejscowości skażonych , ujętych na liście 

największych trucicieli kraju lub usytuowanych w odległości mniejszej niż 70 km od tych 
miejscowości), 

- korzystny klimat. 

2. Obiekt 
- usytuowanie blisko morza do 300 m, 
- pokoje 2,3,4 osobowe (zakwaterowanie wszystkich uczestników w  jednym budynku), 
- pokoje wyposażone w pełny węzeł sanitarny  (w każdym pokoju wc i natryski) i pościel, 
- wyklucza się łóżka piętrowe dla uczestników, 
- stołówka w miejscu zakwaterowania, 
- dobry stan techniczny obiektu, 
- duży teren  ośrodka, bezpieczny i ogrodzony, 
- zespół boisk (piłka nożna , koszykówka), 
- plac zabaw, 
- zaopatrzenie w sale dydaktyczne, 
- świetlica RTV i wideo. 

3. Opieka medyczna 

- pielęgniarka całodobowo, 
- lekarz dochodzący, 
- izolatka dla dzieci chorych. 

 
4. Program kulturalno-sportowy 

- zorganizowanie jednej wycieczki autokarowej po okolicy, 
- organizacja dyskotek, 
- organizacja ognisk, 
- organizacja zawodów sportowych, 
- rejs statkiem, 



 
 

- program animacyjny; 
- zapewnienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego : tj. piłki nożnej , siatkowej , koszykowej, 

rakietki do badmintona , skakanki , gry świetlicowe (szachy , warcaby, inne gry planszowe, 
w miarę możliwości stół do ping-ponga z rakietkami , siatką i kompletem piłek ). 

5. Wyżywienie  

- cztery posiłki dziennie (śniadanie , obiad , podwieczorek , kolacja) 
- suchy prowiant na podróż. 

6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 
- zapewnienia bezpłatnego pobytu i przejazdu dla 8 opiekunów,  
- zapewnienia opieki pilota i pomocy przy załadunku bagaży w czasie podróży 

na miejsce pobytu i z powrotem, 
- przewozu dzieci do miejsca wypoczynku spod budynku szkoły i odwozu po jego 

zakończeniu pod budynek szkoły autokarem w ciągu dnia, 
- ubezpieczenie uczestników w czasie podróży i pobytu. 

7. termin realizacji zadania: 

      między  14.05.2018 r. a 4.06.2017 r. (14 noclegów) 

 
 II. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
1. Wypełniony formularz ofertowy  – załącznik nr 1  
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem  terminu składania ofert. 

3. Wycena przedmiotu zamówienia wykonana w oparciu kalkulację cenową stanowiącą      
załącznik nr 2 - wskazana aktualna data podpisania dokumentu.  

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat  przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz  z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie – zgodnie z  
załącznikiem nr 3 wraz z załączeniem dokumentów (min 2 np. referencje) potwierdzających 
ich należyte wykonanie - wskazana data podpisania dokumentu (nie dotyczy referencji). 

5. Dokument potwierdzający wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 187 z późniejszymi zmianami). 

6. Krótka charakterystyka obiektu (oferent może zamieścić fotografie lub foldery placówki) oraz 
miejscowości wypoczynkowej, z uwzględnieniem atrakcji turystycznych i krajobrazowych. 

Uwagi:  
1. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
2. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

3. Upoważnienie do podpisywania ofert i występowania w przetargu w imieniu wykonawcy 
musi być dołączone do oferty lub musi bezpośrednio wynikać z przedstawionych 
dokumentów.  

4. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę 



 
 

prawną lub fizyczną. W przypadku załączenia kopii pełnomocnictwa, winna być ona 
potwierdzone  przez notariusza.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski , poświadczonym przez wykonawcę .  

6. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością 
karną (dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń) wynikającą z art.297 
Kodeksu karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez dostawcę lub wykonawcę 
informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k - 
zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.  

 

Dyrektor 
Szkoła Podstawowa nr 37 
im. ks. Twardowskiego 
 

Grażyna Kasza 
 



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szkoła Podstawowa nr 37 
im. ks. J. Twardowskiego  
ul. Lompy 17 
40-038 Katowice 
tel. 322564617 
szkola-37@katowice.home.pl 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nazwa oferenta  
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w  
........................................................................................................................................................ 
 
Regon..................................................................NIP................................................................. 
 
Telefon...........................................telefax........................................ 
 
 
        Niniejszym zgłaszam przystąpienie do postępowania na zadanie p.n. :  
 

„Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów klasy trzeciej i 

uczniów klas dla dzieci z wadami słuchu Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach”” zgodnie 

z kalkulacją cenową zawartą w załączniku nr 2 do oferty. 

 
 
    Deklaruję wykonanie zadania zgodnie z wynagrodzeniem podanym w kalkulacji cenowej 
stanowiącej załącznik nr 2 do oferty  tj.  
koszt  organizacji wypoczynku wraz z podróżą dla jednej osoby :..........................PLN brutto* 

słownie....................................................................................................................................... 
 

koszt organizacji wypoczynku wraz z podróżą dla wszystkich uczestników 
................................PLN brutto* 
słownie ...................................................................................................................................... 
 

-    dzienna stawka żywieniowa od jednej osoby wynosi  :.................PLN brutto* 
     słownie.....................................................................................................................................    
       
* kwota brutto musi zawierać podatek i jest kwotą ostateczną.   

Zadanie wykonam w terminie: 

Rozpoczęcie ................................. 

Zakończenie ................................. 



 
 

(uwaga: czas trwania – ............. dni (bez czasu przywozu i odwozu dzieci) 
w terminie ........................................................) 

 

Deklaruję również / w ramach dodatkowej punktacji/: 

1. położenie ośrodka w bezpośredniej bliskości morza ( do 300 m) ** 
2. stałą opiekę lekarską ( tj. lekarz całodobowo)**  
3. możliwość korzystania z pomieszczeń do zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej 

wewnątrz obiektu **  
4. zorganizowanie dodatkowej wycieczki autokarem. ** 
5. zorganizowanie  projekcji filmowej ( bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) ** 

 
 
**  podkreślić w przypadku objęcia ofertą 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................ ........................................................................................ 
data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 
lub posiadające pełnomocnictwo 

 
 



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Szkoła Podstawowa nr 37 
im. ks. J. Twardowskiego  
ul. Lompy 17 
40-038 Katowice 
tel. 322564617 
szkola-37@katowice.home.pl 

KALKULACJA CENOWA WYPOCZYNKU DZIECI 

I. KOSZTY POBYTU 

 
Lp. 

 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
KOSZT 

JEDNOSTKOWY 
NA JEDEN DZIEŃ 

W ZŁ 
(brutto) 

ILOŚĆ 

DNI 

 
OGÓŁEM 

WARTOŚC W ZŁ 
NA JEDNĄ 

OSOBĘ 
(brutto) 

1. 
 

Koszty zakwaterowania 
(od dnia przyjazdu do dnia 
wyjazdu 
 – ilość pełnych dni pobytu) 

 
 

 
14 

 

2. 

Koszty wyżywienia 
Stawka żywieniowa dla ucznia 
równa jest wysokości kosztów 
surowca przeznaczonego na 
żywienie tzw. „wsad do kotła”. 

 
 

14 
 

3. 
Koszty rzeczowe 
(leki, śr. czystości, 
eksploatacja obiektu i inne) 

 
 
 

14 
 

4. 
Koszty kulturalno-rekreacyjne 
(imprezy sportowe, wycieczki, 
inne) 

 
 

14 
 

5. Inne koszty (ewent. szkody)  
 

14 
 

6. 

Razem koszt całkowity 
(jako suma pozycji 1-5) 

 
 

14 
 

Ilość uczestników turnusu x 55 uczestników ---- x 55 uczestników 

Koszt całkowity turnusu  
 

14 
 

Uwaga! 



 
 

Wszystkie pozycje w kalkulacji muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty . 
  
W przypadku braku kosztów należy wpisać   „–„. 
  



 
 

 
II. KOSZTY TRANSPORTU 

 

1. KOSZTY TRANSPORTU DLA 1 DZIECKA: ..……………….............PLN brutto 

słownie....................................................................................................  

 
 
2. KOSZTY TRANSPORTU OGÓŁEM (jako iloczyn pkt II.1 i 55 uczestników): 

………...............................PLN brutto 

słownie........................................................................................................  

 
 
(Zabezpieczenie przez oferenta przewozu dzieci do miejsca wypoczynku i odwozu 
po zakończeniu turnusu- autokar w ciągu dnia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................ ........................................................................................ 
data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 
lub posiadające pełnomocnictwo 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Szkoła Podstawowa nr 37 
im. ks. J. Twardowskiego  
ul. Lompy 17 
40-038 Katowice 
tel. 322564617 
szkola-37@katowice.home.pl 
 
 
NAZWA  OFERENTA   
 
 
.................................................................................................................................................... 
 
ADRES  
 
.................................................................................................................................................... 
 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT LUB W 
OKRESIE DZIAŁALNOŚCI  KRÓTSZEJ NIŻ 3 LATA   

 

Nazwa poprzedniego 
zamówienia 

Poprzedni Zamawiający 
(adres i tel.) 

Wartość 
zamówienia 

Data wykonania 
zamówienia 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Uwaga: wykaz winien zawierać min. 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością  
przedmiotowi zamówienia. 
 
W załączeniu przedstawiam dokumenty (min 2 np. referencje) potwierdzające ich 
należyte wykonanie   
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikających 
z art.297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. 
 

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

data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadające pełnomocnictwo 



 
 

 
 


