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Zapytanie ofertowe  
na wizytę studyjną i szkolenie w Dolinie Baryczy w ramach projektu  

LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)  
dla Towarzystwa na rzecz Ziemi 

 
 
Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej do Doliny 
Baryczy (okolice Milicza i Stawów Milickich) dla zespołu projektowego oraz organizację i przeprowadzenia 
szkolenia wyjazdowego dla interesariuszy w dniach 4-6 października 2021r, organizowanej w ramach 
projektu "LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły".  
 

I. Nazwa i adres zamawiającego 
 
Towarzystwo na rzecz Ziemi 
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim 
tel.: 33 842 21 20; 737 692 261 
e-mail: biuro@tnz.most.org.pl 
 

II. Opis szczegółowy 
 
Kody CPV 
55300000-3 – usługi restauracyjne i w zakresie dostarczania posiłków 
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe 
60172000-4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
Zamówienie obejmuje: 
1. Noclegi na terenie Doliny Baryczy dla 32 osób w hotelu o standardzie co najmniej 3*, w pokojach jedno lub 
2-osobowych (łóżka podwójne, tzw. małżeńskie, nie są dopuszczalne) zgodnie z programem wizyty i szkolenia 
stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  
2. Wyżywienie dla uczestników wizyty studyjnej i szkolenia zgodnie z programem wizyty i szkolenia 
stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w tym dwudaniowy obiad z deserem i ciepłą kolacja. 
Wykonawca usługi powinien zapewnić menu wegetariańskie dla osób, które przed dniem wyjazdu zgłoszą 
taką potrzebę. 
Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu 
świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością.  
3. Przewóz uczestników wizyty studyjnej busem lub autokarem, w miarę dostępności autostradą, najszybszą 
trasą wskazaną przez aplikację Google Maps na trasie Zator – Oświęcim – Katowice – Dolina Baryczy i z 
powrotem oraz zgodnie z programem wizyty i szkolenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  
 
Wykonawca zapewni płynny transport uczestników bez przerw nie wynikających z programu wizyty (co 
będzie wymagało zatrudnienia 2 kierowców).  
Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej 2 października 2021r. w o godzinach wyjazdu, miejscach 
zbiórki pasażerów w Zatrze, Oświęcimiu, Katowicach itp.  
Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej w dniu wyjazdu o liczbie uczestniczących w wyjeździe 
przedstawicieli zespołu projektowego i interesariuszy.  
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Wykonawca zapewni udział w wizycie pilota i koordynatora wizyty (może to być ta sama osoba) oraz innych 
niezbędnych osób zgodnie z programem wizyty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  
W wizycie zarówno po stronie Zamawiającego jak Wykonawcy (kierowcy, pilot) uczestniczyć mogą jedynie 
osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19.  
 
III. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia:  
4-6 października 2021r.   
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia; 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) w ciągu ostatnich 10 lat zorganizowali i przeprowadzili minimum 3 wizyty studyjne i udokumentują ich 
wykonanie. 

 
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem wykonawcy , że spełnia on ww. warunki.  

 
V. Kryteria oceny ofert:   
Kryterium ceny – waga 100%  
 
VI. Termin i warunki składania ofert:  

1. Termin składania: 10 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00 
2. Składanie ofert: pocztą lub osobiście na adres: 

Towarzystwo na rzecz Ziemi 
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim 
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres e-mail: biuro@tnz.most.org.pl  

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie 

wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu , ofertach 
odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w Zapytaniu, 
zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony 
http://www.tnz.most.org.pl/zamowieniapubliczne/. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- odwołania, unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny, 
- zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, 
- zmiany liczby uczestników wizyty i szkolenia w granicach 24 - 40 osób i w związku z tym 
zmiany wynagrodzenia - odpowiednio obniżenia lub podwyższenia o określony procent 
wynikający ze zmiany liczby uczestników (przykładowo zmniejszenie liczby uczestników do 24 
osób będzie oznaczało zmniejszenie wynagrodzenia o 25%). Ostateczna liczba uczestników 
zostanie podana najpóźniej 2 dni przed datą wyjazdu.  

 
VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. 
2. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
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Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Pytania do niniejszego Ogłoszenia należy kierować na adres: biuro@tnz.most.org.pl 
4. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim potencjalnym oferentom. 
5. W uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść zapytania. O zmianach dokonanych przez zamawiającego zostaną 
poinformowani wszyscy potencjalni oferenci za pośrednictwem strony 
http://www.tnz.most.org.pl/zamowieniapubliczne/  

6. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej 
inicjatywy zamawiającego.  

7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 
Ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano zapytanie. 

8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na 
zadane pytania staną się integralną częścią zapytania.  

9. Składając ofertę w postępowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przedłożonych 
danych osobowych na potrzeby ww. procedury wyboru Wykonawcy (lub Wykonawców), a 
także na potrzeby realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych i 
informacyjnych w ramach projektu „LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-
błotnych w Dolinie Górnej Wisły”. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia, 
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
lub ich uzupełnień, w każdorazowo wskazanej formie (elektronicznej lub oryginałów 
dokumentów). 

11.  W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożenia 
pełnomocnictw albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy 
lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania 
Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

12. Po wykonaniu usługi oferent wystawi zamawiającemu fakturę za zrealizowaną usługę 
zawierającą pozycje: nocleg, wyżywienie, transport i pozostałe koszty w zaresie wizyty 
studyjnej dla zespołu projektowego oraz nocleg, wyżywienie, transport, trener i pozostałe 
koszty w zakresie szkolenia wyjazdowego dla interesariuszy. 

13. Koszt noclegu i wyżywienia kierowców należy wliczyć w koszt transportu.  
14. Dopuszcza się łączne świadczenie wszystkich usług przez podmiot posiadający uprawnienia 

w zakresie organizacji turystyki.  
 

 
Osoba do kontaktu z wykonawcami:  Anna Świątek, tel. 791934343  

 
 
Załączniki do ogłoszenia: 

1. Program wizyty i szkolenia. 
2. Wzór oferty.  
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