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Ozimek, 30.05.2014 

Zapytanie ofertowe na   

zorganizowanie wycieczki do Warszawy 

w ramach realizacji projektu 
OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013 

 

  Dyrekcja Zespołu Szkół w Ozimku zwraca się z zapytaniem ofertowym 

dotyczącym organizacji wycieczki do Warszawy według następujących założeń: 
 

 

WYCIECZKA DO WARSZAWY – 3 dni – 45 uczestników 

W terminie październik-listopad 2014 - /od poniedziałku do piątku/                    
szczegóły do uzgodnienia. 

Dzień 1  

Zbiórka uczniów pod szkołą. Wyjazd spod szkoły o godzinie 6:00. Przyjazd do Warszawy w 
godzinach południowych. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z projekcją filmu 
trójwymiarowego „Miasto Ruin”. Spacer po Wilanowie. Przejazd na nocleg Obiadokolacja. 
Nocleg. 
 
Dzień 2  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Centrum Nauki Kopernik. Zajęcia w Centrum z opiekunami 
oraz udział w grupach w zajęciach laboratoryjnych z biologii, pracowni robotycznej , chemicznej i 
fizycznej ( jedne zajęcia na grupę). Seans w planetarium dla wszystkich uczestników.  Obiad w 
Centrum. Przejazd do Sejmu – zwiedzanie pod przewodnictwem Posła Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przejazd na nocleg. Kolacja. Nocleg. 
 
Dzień 3  
Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie Stolicy z przewodnikiem: Starówka, Kolumna Zygmunta, 
Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Zamek Królewski, Łazienki (dowolnie inne obiekty 
po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodnikiem). Przejazd do PKiN, wyjazd windą na taras 
widokowy.  Popołudniu wyjazd z Warszawy. Obiadokolacja. Powrót do szkoły w godzinach 
wieczornych (ok. godz. 22:00). 
 
Świadczenia: 
- 2 noclegi . 
- 2 śniadania, 1 obiad, 2 obiadokolacja,  
- ubezpieczenie NW 
- przejazd autokarem z klimatyzacją 
- opieka licencjonowanego pilota wycieczek na całej trasie wycieczki 
- opieka przewodnika 
- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 
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    II. Miejsce oraz termin składania ofert : 

 

    Ofertę  proszę dostarczyć do dnia  16.06.2014  do godziny 14.00   do sekretariatu szkoły 

pok. 17 lub mailowo na adres : zsozimek@wodip.opole.pl 

  

    III. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

    IV. Ocena ofert 
           Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących    

             kryteriów: Cena ofertowa – 100% 

 

    VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

 

            O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem    

            strony internetowej znajdującej się pod adresem:  

            http://zsozimek.biuletyn.info.pl/ 

 

   VIII. Dodatkowe informacje 

           W sprawie zamówienia osoba do kontaktu : Danuta Derda, tel .774651- 918  
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