Jarosław, dnia 04.06.2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

ZAPYTANIE OFERTOWE
Organizacja wycieczki dla pracowników PWSTE w Jarosławiu oraz osób uprawnionych
„Dolny Śląsk-Drezno-Szwajcaria Saksońska”
spr. nr. DAG/ZO/24/06/19
1. Nazwa i adres zamawiającego
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania wycieczki dla pracowników PWSTE oraz osób
uprawnionych.
Ilość osób : 56
Program wycieczki:
Dzień 1
Godz. 5.45 zbiórka uczestników wycieczki. Godz. 6.00 wyjazd z Jarosławia w kierunku Wałbrzycha .
Przyjazd do Wałbrzycha ok godz. 14:00 - zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Książ. Czas
zwiedzania ok 2 godz. Godz. 16.00 przejazd do Jeleniej Góry, następnie godzinny spacer z
przewodnikiem po pięknej zabytkowej Starówce. Przejazd w okolice Karpacza, zakwaterowanie w
hotelu ***. Godzina 19.00 biesiada integracyjna typu grill, muzykę zapewnia DJ. Nocleg.
Dzień 2
Śniadanie 8.30. Godzina 9.30 przejazd do Karpacza. Wjazd kolejką krzesełkową na Kopę —
oglądanie przepięknej panoramy Karkonoszy — przejście do schroniska „Dom Śląski". Zjazd kolejką
krzesełkową do Karpacza. Godzina 13.30 - zwiedzanie Świątyni Wang – to średniowieczny,
drewniany kościół stanowiący największą atrakcję Karpacza, wybudowany w Norwegii i przeniesiony
w Karkonosze. Czas wolny. Godz. 16.00 — wyjazd z Karpacza w kierunku Zgorzelca. Godz. 18.00
zakwaterowanie w hotelu. Godz. 19.00 obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie (godz. 7.15). Godz. 8.00 wyjazd z hotelu, przejazd do Drezna. Godz. 10.30 zwiedzanie
Drezna: rozpoczniemy od panoramicznego objazdu miasta, podczas którego podziwiać będziemy
ciekawe miejsca położone nieco dalej od centrum, w tym słynną Szklaną Manufakturę. Następnie
czeka nas spacer po historycznym centrum miasta, gdzie zobaczymy Zamek Drezdeński będący przez
wieki rezydencją Wettinów. Nieopodal zamku usytuowana jest katedra Świętej Trójcy znana jako
Hofkirche (Kościół Dworski) oraz malowidło ścienne „Orszak książęcy" upamiętniające historię
władców Saksonii. Przy placu Teatralnym dowiemy się o historii Opery Sempera, a następnie
wejdziemy na dziedziniec Pałacu Zwinger. Przy Nowym Rynku zobaczymy barokowy kościół Marii
Panny (Frauenkirche) jedną z największych na świecie budowli z piaskowca. Obiadokolacja na
Starówce. Przejazd do hotelu. Nocleg.
Dzień 4 Śniadanie godz. 7.15. Godz. 8.00 wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Saksonii
Szwajcarskiej, zwiedzanie Bastei, najsłynniejszego punktu widokowego nad Łabą. Następnie przejazd
do twierdzy Kônigstein — jest to najwspanialszy zabytek regionu, zwiedzanie komnat zamkowych

i wystawy poświęconej historii Saksonii. Godz. 12.00 wyjazd do Polski w drogę powrotną. Obiad
w drodze powrotnej na trasie przejazdu. Powrót do Jarosławia ok. 24.00 / 1 w nocy dnia następnego.
Cena zawiera:
a) przejazd autokarem: standard turystyczny (WC, Video/DVD, klimatyzacja)
b) zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 3 ***, pokoje 2,3 os. z łazienką
Każdy z pokoi musi być wyposażony w:
- okno;
- pełny węzeł sanitarny tj. kabina prysznicowa lub wanna, umywalka, WC;
- ciepła woda, papier toaletowy,
- pojedyncze/podwójne łóżka;
- pościel z ręcznikami,
- wieszak na odzież wierzchnią;
- oświetlenie górne;
- bezpośredni dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego.
Obiekt powinien być wyposażony w salę restauracyjną dla minimum 56 osób w dniach
15-18.08.2019 r. w budynku mieszkalnym.
Czystość, higiena, przepisy sanitarne, przepisy ppoż. na całym terenie realizacji usługi
c) wyżywienie: 3 śniadania- bufet(kawa, herbata, mleko, masło, dżem, ser, jajka, naleśniki, kiełbaski,
warzywa, itp.), , 2 obiadokolacja przekąska (m.in. sałatka, grillowane warzywa, sery itp.), danie
główne (m.in. ryba/filet z kurczaka/wołowina lub wieprzowina, spaghetti, risotto, zupa itp.), deser lub
owoce, woda, napoje.
Jedna biesiada integracyjna -kolacja w formie grilla z muzyką /DJ-em/ w dniu 15.08.2019r.,
menu: żur polski z jajkiem, ziemniakami i białą kiełbasą , karczek z grilla, kiełbasa z rusztu, pałki z
kurczaka z grilla, skrzydełka z grilla, ziemniaki pieczone faszerowane serkiem, sakiewki grillowanych
warzyw, surówka z białej kapusty, ogórki małosolne, domowy smalec, pieczywo, sosy do mięs
pieczonych, bigos staropolski, pierogi pieczone ruskie, sok owocowy, woda, bufet z kawą i herbatą,
owoce i domowe ciasto – bufet.
Jeden obiad w drodze powrotnej,
d) opieka pilota - przewodnika
e) ubezpieczenie NNW, KL,
f) opłaty drogowe i parkingowe,
3. Termin realizacji zamówienia publicznego
- 15.08.2019 r-18.08.2019 r
4. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami
Barbara Markowska tel. 16 624 40 86, e mail: barbara.markowska@pwste.edu.pl
Ewelina Krzyżanowska tel. 16 624 40 77, e mail: ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl
Monika Sierżęga tel. 16 624 46 11, e mail: monika.sierzega@pwste.edu.pl
5. Kryteria wyboru ofert
Ocena ofert nastąpi w oparciu o podane niżej kryteria:
Cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia publicznego, w zakresie
wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią następujące warunki:
- Wykonawca wykaże , że posiada uprawnienia do wykonywania określonej i przewidzianej
zamówieniem działalności tj. posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach
turystycznych (Dz. U. 2017,1553 z póź. Zm.)
- Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie , co najmniej 2 usług polegających na zorganizowaniu co najmniej pięciodniowej wycieczki
zagranicznej objazdowej dla min. 50 osób każda. ( załącznik nr 2 Wykaz usług )
7. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
Nie dotyczy
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli taki warunek
został postawiony
Nie dotyczy
9. Warunki gwarancji i rękojmi
Nie dotyczy
10. Warunki płatności
21 dni od daty otrzymania faktury VAT
11. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu – załącznik nr 1 dołączonym do zapytania
ofertowego wraz z wykazem usług ( załącznik nr 2) Cena podana przez Wykonawcę powinna
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .
Sporządzoną ofertę należy przesłać na adres e-mailowy : ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl;
monika.sierzega@ pwste.edu.pl; lub dostarczyć na adres Uczelni:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, Kancelaria pokój nr 1.
W przypadku wysłania oferty pocztą wymagane jest oznaczenie koperty z adnotacją jakiego
postępowania dotyczy.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
12. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert: do dnia 10.06.2019 r. do godz. 11:00.
13. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi
zamawiającego
Nie dotyczy
14. Uwagi końcowe
a) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia
23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

c) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia lub unieważnienia przez Zamawiającego zapytania
ofertowego.
d) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana jak i wycofanie wymagają
zachowania formy pisemnej.
e) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
f) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
h) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji zamówienia w takim przypadku
wydłuży odpowiednio termin składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców danych i informacji, w tym może zażądać stosownych
dowodów
l) w przypadku wpłynięcia dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie do
złożenia ofert dodatkowych
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede
wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13
RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE
w Jarosławiu.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwste.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwa DAG/ZO/24/06/19 w trybie ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.),
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:


dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o
celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach,
pouczenie o przysługujących uprawnieniach,



prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne,



usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,



prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,



prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub art. 6
ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny interes wobec tych interesów mają interesy
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony
danych osobowych),



prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego UE,



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – art. 6 ust.1
lit. a RODO)

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy obowiązującego prawa
(Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.), związane z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

