Białystok,24.03.2017
……………….……………………………………………
……………….……………………………………………
……………….……………………………………………
Zapytanie ofertowe
Nawigator Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o, w związku z realizacją Projektu „Zespół Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych” o nr
RPO.03.01.02-20-0124/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwraca się z prośbą o podanie jednostkowej ceny brutto za organizację i realizację 3
wyjazdów dwudniowych dla Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce (dwóch
dla uczniów i jednego dla nauczycieli).
I. Zamawiający:
Nawigator Doradztwo i Szkolenia s. z o.o.
ul. Łąkowa 9/38, 15-017 Białystok
NIP: 542 318 22 41, KRS: 0000365973,
II. Przedmiot zamówienia: kod CPV: 63511000-4- organizacja wycieczek:
Zorganizowanie 3 dwudniowych wyjazdów edukacyjnych w tym:
1) wyjazd dwudniowy do Warszawy w terminie 20-21.04.2017 dla 107 uczestników, wyjazd powinien
obejmować Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, BioCentrum Edukacji Naukowej lub inne
jednostki naukowe.
2) wyjazd dwudniowy do Warszawy w terminie 16-17.06.2017 dla 30 uczestników, wyjazd powinien
obejmować Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, BioCentrum Edukacji Naukowej lub inne
jednostki naukowe.
3) wyjazd dwudniowy do Warszawy przez Świerk w okresie od stycznia do maja 2018 dla 96
uczestników; (dokładny termin zostanie podany we wrześniu 2017 r.) wyjazd powinien obejmować
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie, lub inne jednostki naukowe.
Organizator zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim uczestnikom wyjazdu:
 transportu do wskazanych przez Zamawiającego miejsc
 biletów wstępu do wybranych ośrodków
 opieki pilota
 ubezpieczenia NNW
 noclegów
 obiadokolacji w pierwszym dniu wyjazdu
 śniadania i obiadu w drugim dniu wyjazdu

III. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny
a) Wykonawca zgłaszający ofertę musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, czyli w zakresie pełnienia
usług turystycznych lub przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b) ocena dokonywana będzie w oparciu o dane zawarte w prawidłowo wypełnionych i złożonych w
terminie formularzy ofertowych, stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.
IV. Kryteria oceny oferty
80 % cena
20 % doświadczenie (ilość zorganizowanych wyjazdów dla szkół w ciągu ostatnich 3 lat)
V. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów oceny wynosi 100 pkt.

Cena oferty – 80%
Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = CMIN/CO *100 pkt * 80%
Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto oferty
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe


Doświadczenie firmy – 20%

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LD = DO/DMAX * 100pkt * 20%
Gdzie:
LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie
DO – liczba wyjazdów zrealizowanych dla szkół w ciągu ostatnich trzech lat
DMAX – największa liczba wyjazdów zrealizowanych dla szkół w ciągu ostatnich trzech lat, która wpłynęła w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów zostaną wybrane do realizacji zdania.
VI. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 04.04.2017 do godziny 15.30:
• osobiście w biurze projektu tj. ul. Łąkowej 9/38, 15-017 Białystok,
• przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

VII. Termin realizacji umowy




1 wyjazd dwudniowy zorganizowany w terminie 20-21 kwiecień 2017
1 wyjazd dwudniowy zorganizowany w terminie 16-17 czerwiec 2017
1 wyjazd dwudniowy zorganizowany od stycznia do maja 2018 (termin zostanie uzgodniony w II
połowie roku)

VIII. Ze składania ofert wykluczone są osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Nawigator
Spółka z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Nawigator Spółka z o.o.
lub osobami wykonującymi w imieniu Nawigator Spółka z o.o. czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Dopuszcza sie składanie ofert częściowych.
Postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
Pytania o przedmiot zamówienia:
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: malec@nawigatorszkolenia.pl lub telefoniczny pod nr tel: 602-810-787

Załącznik nr 1 do zapytania
…………………………………………………………….……….……
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

1. W odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi oferujemy organizację i realizację 3 wyjazdów
edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w
Hajnówce w ramach projektu Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce –
Akademią rozwoju kompetencji kluczowych” o nr RPO.03.01.02-20-0124/15 współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
4) cena brutto za wyjazd dwudniowy do Warszawy w terminie 20-21.04.2017 dla 107 uczestników,
wyjazd powinien obejmować Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, BioCentrum Edukacji
Naukowej lub inne jednostki naukowe…………………………………………………………………………………………. zł
5) cena brutto za wyjazd dwudniowy do Warszawy w terminie 16-17.06.2017 dla 30 uczestników,
wyjazd powinien obejmować Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, BioCentrum Edukacji
Naukowej lub inne jednostki naukowe ………………………………………………………………………………………… zł
6) cena brutto za wyjazd dwudniowy do Warszawy przez Świerk w okresie od stycznia do maja 2018
dla 96 uczestników; (dokładny termin zostanie podany we wrześniu 2017 r.) wyjazd powinien
obejmować Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie, BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie,
lub inne jednostki
naukowe…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… zł

2. Opis doświadczenia (w tym ilość zrealizowanych wyjazdów dla szkół w ciągu ostatnich trzech lat)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, czyli w zakresie pełnienia usług turystycznych lub
przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Nawigator
Spółka z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Nawigator Spółka z o.o.
lub osobami wykonującymi w imieniu Nawigator Spółka z o.o. czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
5) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
6) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
7) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
8) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………..……..………..…
(miejscowość i data)

.……………………………………………..
(pieczęć i podpis)

