
 
                Łódź, dnia 16  czerwca  2016 r.  

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi  

 

im. 19 Stycznia   

 

ul. Szamotulska 1/7 

 

91-037 Łódź  

 

 

 

         Zapytanie ofertowe nr 3-06-2016  

 
                                ( dotyczy zorganizowania wycieczki do Paryża ) 

 

 
Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
r.( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). 
 

Niniejsze zapytanie cenowe nie jest równorzędne z zamówieniem.  

Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi  

im. 19 Stycznia   

ul. Szamotulska 1/7 

91-037 Łódź  

 

NIP: 726-12-74-138 

 

Szkoła Podstawowa nr  166 w Łodzi zaprasza do złożenia ofert na:  

 

ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI DO PARYŻA DLA GRUPY PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY– GRUPA do 30 osób 

 



Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia  

podwykonawcom.  

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania  usługi   pomiędzy 16 a 26 stycznia 2017 r. (czas trwania wycieczki: 3-4 

dni) 

 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

Oferta powinna zawierać:  

 

datę sporządzenia,  

pełną nazwę i adres (siedzibę) oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

załączniki.  

 

Ponadto, powinna być:  

 

sporządzona na piśmie, w języku polskim,  

opatrzona pieczątką firmową,  

podpisana czytelnie przez oferenta.  

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie szkoły , dostarczyć osobiście do 

siedziby szkoły, adres: Szkoła Podstawowa nr 166  

 

w Łodzi, ul. Szamotulska 1/7 do dnia 24 .06.2016 r.  

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  

 

treści złożonych ofert.  

 

Zapytanie cenowe zamieszczono na stronie: www.bip.sp166lodz.wikom.pl 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania cenowego.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

WYCIECZKA DO PARYŻA DLA GRUPY ZORGANIZOWANEJ- PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY– GRUPA do 30 osób 

 

 

http://www.bip.sp166lodz.wikom.pl/


TERMIN WYCIECZKI:  

przedział czasowy pomiędzy 16 a 26 stycznia 2017 r. (czas trwania wycieczki: 3-4 dni) 

 

ZAKWATEROWANIE:  

- w hotelu klasy turystycznej */** położonym w aglomeracji paryskiej,  

- pokoje max.4-osobowe z łazienkami i WC  

 

WYŻYWIENIE:  

śniadania, obiadokolacje 

 

ŚRODEK TRANSPORTU:  

przelot samolotem wraz z transferem na i z lotniska, opieka podczas transportu po Paryżu 

przejazdy komunikacją miejską.  

 

OPŁATY-  wszystkie zawarte w cenie wycieczki (opieka pilota, bilety wstępu do 

obiektów, przewodnicy po obiektach/opłata za zestawy słuchawkowe, bilety komunikacji 

miejskiej, ubezpieczenie grupy NNW)  

 

REALIZACJA PROGRAMU:  

- katedra Notre Dame,  

- Dzielnica Łacińska (wejście do Panteonu, Sorbona i Ogrody Luxemburskie),  

- wjazd na Wieżę Eiffle’a, 

- rejs statkiem wycieczkowym po Sekwanie, 

- Wersal, 

- Muzeum Perfum Fragonard, 

- Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny, 

- Luwr, 

- Ogrody Tuileries, 

- Muzeum Impresjonistów Orsay, 

- Plac Vandome, 

- dzielnica Montmartre (Place Pigalle, Bazylika Sacre Coeur, spektakl w Moulin Rouge). 

 

OCENA OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów: 

 Cena 



Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją. Cena oferty powinna zostać 

przedstawiona jako cena netto i brutto ( netto+ należny podatek VAT, jeżeli występuje). 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.sp166lodz.wikom.pl  

 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

Płatność zostanie zrealizowana przelewem po otrzymaniu faktury – termin płatności 30 dni.  

 

DODATKOWE INFORMACJE  

 

Wszelkich, dodatkowych informacji udziela Jadwiga Stefańska – kierownik gospodarczy,  

pod numerem telefonu 42 651-57-57 oraz adresem email: sp166lodz@poczta.onet.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI  
 

1. formularz oferty  

 

 



 

         Załącznik do zapytania cenowego 

          ………………………………. 

          Miejscowość i data  

O F E R T A 

1. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………. 

2. Adres Wykonawcy:…………………………………………………… 

3. NIP ………………………………….Regon:……………………….. 

4. Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………… 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

Cenę netto: …………………. PLN (słownie złotych:……………………………) Podatek VAT: ………...% 

wartość ………… PLN (słownie złotych:…………………) Cenę brutto: ………………… PLN (słownie 

złotych……………………). 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

7. Termin realizacji zamówienia:  ……………………………………........... 

8. Okres gwarancji: …………………………………………………….......... 

9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ………………............ 

10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

11. Do  oferty załączam: ……………………………………………… 

  

 

 …………………………………… 

 podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej   

 i  pieczątka wykonawcy 

   


