
Zapytanie ofertowe nr ____   

      Warszawa, dnia  

 
Pieczęć Szkoły 

 

      Do  

      ____________________ 
      Dane kontrahenta  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ___ 

 

W imieniu m.st. Warszawy - ________________________1, zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie 

w terminie do dnia _____________________2 oferty na organizację wycieczki szkolnej wg danych 

określonych w załączeniu nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty, uprzejmie proszę o wypełnienie formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z akceptacją 

wysłanego wzoru umowy.  

 

Informacje dodatkowe: 

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena (100 %).  

2. Okres związania ofertą: 45 dni od dnia jej złożenia.  

3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie przysługują od niego żadne środki ochrony prawnej 

wynikające z ww. ustawy.  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu 

oferenta.  

5. Oferta może być złożona osobiście w godzinach pracy placówki (dni powszednie, w godzinach 

od ___ do ____) do pok. ____ w zamkniętej kopercie z informacją o zapytaniu ofertowym lub 

wysłana drogą elektroniczną na adres mailowy _____________ lub wysłana za pośrednictwem 

Poczty Polskiej lub kuriera. Decyduje data faktycznego wpłynięcia oferty.  

6. Oferty złożone bez warunku określonego w pkt 4 lub 5 zostaną pominięte.  

7. Wzór umowy o świadczenie usługi stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

8. Każda strona oferty wymaga parafy wykonawcy.  

 

 

 

 

___________________________ 

Podpis Dyrektora i pieczęć Szkoły  

  

                                                           
1 dane placówki  
2 data złożenia oferty  



Zapytanie ofertowe nr ____   

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr _____  

 

 

Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr ________ 

 

l.p.   

1 Ilość uczestników wycieczki niepełnoletnich i ich wiek  

2 Ilość pełnoletnich uczestników wycieczki/opiekunów  

3 Termin   

4 Miejsce  

5 Zakwaterowanie i wyżywienie   

6 Środek lokomocji  

7 Ubezpieczenie NNW (minimalna kwota w przeliczeniu 

na uczestnika) 

 

8 Ubezpieczenie OC (minimalna wymagana kwota w 

przeliczeniu na uczestnika 

 

9 Atrakcje/elementy wycieczki   

 

 

10 Akceptowalna maksymalna wysokość zaliczki Do 30 % wartości brutto  

11 Inne:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

___________________________ 

Podpis Dyrektora i pieczęć Szkoły 

  



Zapytanie ofertowe nr ____   

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr _____ 

 

Pieczęć oferenta 

      ____________________3, dnia _______________ 

 

 

     Do: 

     Miasto st. Warszawa - ______________________4 

     ul. ______________________________________5 

     _____ Warszawa 

 

dotyczy:  zapytanie ofertowe nr __ z dnia ___ 

 

Oferta 

 

W imieniu _________________________6 składam ofertę na zorganizowanie wycieczki szkolnej wg 

załącznika nr 1 do zapytania ofertowego nr ______________ z dnia ____________ udostępnionego 

przez ___________________________7.  

 

Oferuję wykonanie wycieczki za łącznym wynagrodzeniem: 

 

 Cyfrowo Słownie Uwagi 

Wartość netto  

 

  

Podatek VAT (stawka 
w % i kwotowo) 

 

 

  

Wartość brutto  

 

  

 

Oświadczam, iż: 

1. Okres związania ofertą wynosi 45 dni od dnia jej złożenia.  

                                                           
3 miejscowość  
4 nazwa Szkoły organizującej wycieczkę  
5 adres Szkoły 
6 nazwa oferenta  
7 nazwa szkoły  



Zapytanie ofertowe nr ____   

2. W ramach ww. wynagrodzenia wykonam usługę z uwzględnieniem opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr _______.  

3. W skład wynagrodzenia wchodzi ubezpieczenie każdego uczestnika wycieczki: 

a) OC – na kwotę łączną ________________ zł, na 1 uczestnika co najmniej ______;  

b) NNW – na kwotę łączną ______________ zł, na 1 uczestnika co najmniej ______; 

c) Inne: ___ 

4. Oczekuję wpłacenia zaliczki do ___ % wynagrodzenia w terminie do dnia _______8.  

5. Akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

6. Jestem uprawniony do zrealizowania usługi turystycznej na dowód czego przedkładam9: 

a) wydruk z CEiDG lub wydruk z KRS10; 

b) wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych11; 

c) wydruk z Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich 12; 

d) wydruk z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego13.  

7. Wykaz załączników: 

A) ____________ 

B) ____________ 

C) ____________ 

D) ____________ 

 

 

___________________________ 

Data i miejsce wypełnienia oferty 

________________________________________ 

Podpis oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji 

                                                           
8 zaliczka przed wykonaniem usługi maksymalnie do 30 % wartości brutto  
9  niepotrzebne skreślić  
10  w zależności od formy prowadzonej działalności należy przedłożyć odpowiedni wydruk 
11  dotyczy wyłącznie oferty składanej przez organizatora wycieczki, zgodnie z art. 22, 23 i 24 ust. 8 ustawy z dnia 
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  
12 dotyczy wyłącznie oferty składanej podmiot świadczący usługę zakwaterowania, podstawą istnienia 
Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich jest art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)  
13  dotyczy wyłącznie oferty związanej z usługą przewozu 


