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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z prośbą o kalkulację ceny zorganizowania wyjazdu studentów ochrony 

środowiska do Wolińskiego i Słowińskiego Parku Narodowego. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu 19 osób (w tym 17 studentów i 2 

opiekunów) w terminie 19-24 maja 2015 do Wolińskiego i Słowińskiego Parku Narodowego.  

1. Harmonogram wyjazdu: 

- 19 maja – przejazd z Tarnowa do miejsca zakwaterowania w sąsiedztwie Wolińskiego 

Parku Narodowego na wyspie Wolin, obiad w trakcie przejazdu, kolacja w miejscu 

zakwaterowania, 

- 20 maja – śniadanie, wizyta w muzeum Wolińskiego Parku Narodowego, obiad, 

zwiedzanie parku i zagrody z żubrami, kolacja, 

- 21 maja – śniadanie, przejazd do miejsca zakwaterowania w sąsiedztwie Słowińskiego 

Parku Narodowego, obiad w trakcie przejazdu, kolacja w miejscu zakwaterowania, 

- 22 maja – śniadanie + suchy prowiant, przejście z przewodnikiem ścieżki edukacyjnej, 

obiadokolacja, 

- 23 maja – śniadanie + suchy prowiant, zwiedzanie muzeum Słowińskiego Parku 

Narodowego, przejście ścieżką „Rąbka”, obiadokolacja, 

- 24 maja – śniadanie, przejazd do Tarnowa, w trakcie przejazdu obiad. 

2. Wykonawca musi zapewnić: 

- przejazdy klimatyzowanym busem o pojemności min. 20 osób wraz z odpowiedną 

przestrzenią bagażową dla 20 osób, spełniającym normę emisji spalin min. Euro 3 na 

dystansie około 2250 km, 

- zakwaterowanie 19 osób + kierowca busa – 5 noclegów, 

- wyżywienie 19 osób + kierowca busa – 5 śniadań, 2 razy suchy prowiant, 4 obiady, 3 

kolacje, 2 obiadokolacje, 

- bilety wstępu dla 19 osób do: Muzeum Parku Wolińskiego, zagrody z żubrami, Parku 

Słowińskiego, Muzeum Parku Słowińskiego, 

- przewodnika po Parku Słowińskim, 

- ubezpieczenie 19 uczestników wyjazdu. 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferty na organizację wyjazdu należy przesłać do dnia 28 kwietnia 2015 roku do godz. 12.00 

pod adres e-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: PWSZ w 

Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A113. 

mailto:j_ligeza@pwsztar.edu.pl


Oferta winna zawierać: 

- cenę ryczałtową (zł brutto) za całość zamówienia wraz z kalkulacją kosztów, 

- opis techniczny i jakościowy busa, 

- opis miejsc zakwaterowania i wyżywienia. 

Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

- cena 80% 

- jakość busa, jakość miejsc zakwaterowania i wyżywienia – 20% 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 014 6316612 - Józef Ligęza. 

 


