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Powstaje w kontekście projektu

RPPD.03.01.02-20-0339/00 - „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności”

Tytuł

Organizacja wyjść i wycieczek szkolnych w ramach projektu pt.: 
„Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności”

Warunki zmiany umowy

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową, zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą 
obu Stron aneksem do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany 
te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz Strony 
Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w 
niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty 
Wykonawcy jest możliwa w przypadku: 
1) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na prawidłową realizację projektu, w szczególności w 
sytuacji zmiany terminu realizacji projektu, 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 
3) zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 
4) wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji projektu, a 
niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego,
5) zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego lub 
wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, 
6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony, 
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami 
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w tym: epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, 
strajkiem lub stanem wyjątkowym,
8) zaistnienia przypadków wymienionych w rozdziale 6.5.2 pkt 20 ppkt b-e Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020).
4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 zobowiązana jest poinformować 
drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-07-09
1. Zapytanie - wyjścia i wycieczki szkolne
2. Załącznik 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik 2 - Szczegółowa charakterystyka zamówienia
4. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań
5. Załącznik 4 - Oświadczenie
6. Załącznik 5 - Wykaz usług
7. Załącznik 6 - Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-07-09

Data ostatniej zmiany

2021-07-09

Termin składania ofert

2021-07-19 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-08

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa 
Tysiąclecia 
ul. Armii Krajowej 32
15-661 Białystok
NIP: 5422584049
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Osoby do kontaktu

Małgorzata Nieroda
tel.: 85 6617471
e-mail: sekretariat@sp49.bialystok.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

I część – jednodniowe wycieczki przyrodnicze:

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części pierwszej jest kompleksowa realizacja usługi 
turystycznej – wycieczek i wyjść szkolnych w następującym zakresie:
Jednodniowe wycieczki przyrodnicze:
1.1�1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Poczopek” skierowana do 2 grup x 8 osób + 2 opiekunów, 
razem 18 osób,
1.2�1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Tykocin – Pentowo – Drozdowo” skierowana do 2 grup x 8 
osób + 2 opiekunów, razem 18 osób,
1.3�1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Supraśl – Kopna Góra” skierowana do 2 grup x 8 osób + 2 
opiekunów, razem 18 osób,
1.4�1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Suwalszczyzna” skierowana do 2 grup x 8 osób + 2 opiekunów, 
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razem 18 osób,
2. Szczegółowe wymagania dotyczące planowanych terminów, przewozów, wyżywienia oraz 
zakwaterowania uczestników wycieczek zostały ujęte w Załączniku nr 2 do zapytania. 
3. Ubezpieczenie 
3.1�Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników wyjazdów i 
opiekunów na cały okres trwania wycieczki, minimalna kwota ubezpieczenia NNW na jednego 
uczestnika wyniesie minimum 30 000;
3.2�Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wyjazdu 
kserokopię właściwej Polisy.
4. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia
4.1�Wykonawca ustali z dyrektorem szkoły termin wycieczki lub wyjazdu edukacyjnego na 1 miesiąc 
przed jego realizacją.
4.2�Przekazanie imiennej listy uczestników wyjazdu nastąpi na 5 dni przed terminem jego 
rozpoczęcia po podpisaniu przez Wykonawcę umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych na potrzeby realizacji projektu,
4.3�Zamawiający na swój koszt zapewni opiekę nad uczestnikami wycieczek i wyjazdów 
edukacyjnych zgodnie §11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 
(Dz.U. 2018 poz. 1055),
4.4�Wykonawca na 3 dni robocze przed rozpoczęciem wycieczki lub wyjazdu edukacyjnego 
przedstawi Koordynatorowi projektu do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą szczegółowy 
program wyjścia lub wycieczki, o której mowa w §10 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2018 poz. 1055)
4.5�Wykonawca na koszt własny zapewnia pilota podczas wycieczek,
4.6�Wykonawca na koszt własny zapewnia podczas wycieczek i wyjazdów edukacyjnych 
odpowiednią ilość przewodników do wszystkich miejsc objętych programem zwiedzania,
4.7�Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu oraz wszelkich 
innych opłat, w tym za płatne parkingi,
4.8�Wykonawca zapewnia bilety wstępów do wszystkich obiektów ujętych w planie zwiedzania i na 
spektakle teatralne oraz seanse filmowe.
4.9�Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania wyjazdów poprzez przygotowywanie i 
przekazywanie w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego wyjazdu sprawozdania w formie 
dokumentacji fotograficznej. Przekazanie dokumentacji będzie stanowiło podstawę wystawienia 
faktury,
4.10 Wykonawca winien posiadać aktualną gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję bankową albo 
umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie prowadzonej działalności turystycznej, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, którą będzie 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
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4.11 Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej polegającej na wezwaniu lekarza do 
ośrodka lub dowiezienia uczestnika pobytu do przychodni bezpłatnym transportem.
5. Bezpieczeństwo podczas pandemii COVID – 19
5.1�Podczas realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wszystkich zasad 
bezpieczeństwa, które wynikają z nałożonego przepisami prawa reżimu sanitarnego, mającego na 
celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (m.in. maseczki, środki do dezynfekcji, 
zdezynfekowane pojazdy oraz pokoje itp.),
5.2�Wdrożone wymagania reżimu sanitarnego stosowane będą wobec wszystkich uczestników 
wycieczek, pracowników, współpracowników biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia,
5.3�W przypadku pojawienia się dodatkowych wytycznych i obostrzeń w zakresie zasad 
bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do nich, a w przypadku, kiedy nie 
będzie to możliwe - wstrzymać realizację zadań wynikających z zawartej umowy i poinformować o 
tym Zamawiającego oraz wypracować wspólne rozwiązanie w kwestii dalszej realizacji umowy.
5.4�Zamawiający w wyniku wprowadzonych obostrzeń będzie aktualizować oraz dostosowywać 
harmonogram wyjazdów i wycieczek do panującej sytuacji pandemicznej. 
5.5�W skrajnych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości realizacji wyjazdu bądź wycieczki, 
spowodowanej wprowadzonymi obostrzeniami Zamawiający odstąpi od realizacji umowy bez 
ponoszenia żadnych kosztów.
6. Wykonawca w przypadku przyznania mu realizacji zamówienia zobowiązuje się Wykonać 
przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie świadczenia usług 
turystycznych i przewozu osób (w tym dzieci i młodzieży),
7. Wszelkie ewentualne rozbieżności i wątpliwości, Wykonawca winien wyjaśnić na etapie 
prowadzonego postępowania.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (wskazać 
zakres czynności jakie ma wykonywać podwykonawca), której realizację zamierza powierzyć 
podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym];

Kody CPV

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63511000-4 Organizacja wycieczek

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie
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Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:
1.1�kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca/y spełni warunek, jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa załączając do 
oferty aktualny odpis wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT).

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie: co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. 
Przez zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie 
zorganizowanie dwóch wycieczek autokarowych krajowych minimum 3 – dniowych dla minimum 15 
osób (jednorazowo) obejmujących transport autokarowy, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację 
zwiedzania z zapewnieniem przewodników, pilotów.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego (na lub wg załącznika nr 5 
do zapytania ofertowego) Wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
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również wykonywanych, usług (zgodnie z wyżej opisanymi przez zamawiającego wymaganiami) 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania 
i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
Dokumenty/dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia/usługi.
Dowodami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi są np.: referencje, rekomendacje, 
protokoły odbioru i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w powyżej. Jeżeli Wykonawca 
składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentu 
wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza: 
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu 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 
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w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, zdolności technicznej lub zawodowej 
wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia; 
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość punktowa (C) w kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 100
gdzie:
waga kryterium - 100 % przy czym 1 % = 1 pkt
CMIN - CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród oferowanych,
COF BAD - CENA OFERTOWA brutto badanej oferty.

Część: 2

Tytuł części 2

 II część – warsztaty o tematyce historycznej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części drugiej jest kompleksowa realizacja usługi 
turystycznej – wycieczek i wyjść szkolnych w następującym zakresie:
Warsztaty o tematyce historycznej:
5 dniowe warsztaty „Ku Wolności” – warsztaty/wyjazd do obozów zagłady niemieckich i 
rosyjskich oraz więzienia polityczne Rawicz i Wronki, skierowane do 16 uczestników + 3 
opiekunów/prowadzących warsztat, razem 19 osób,
2. Szczegółowe wymagania dotyczące planowanych terminów, przewozów, wyżywienia oraz 
zakwaterowania uczestników wycieczek zostały ujęte w Załączniku nr 2 do zapytania.
3. Ubezpieczenie
3.1 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników wyjazdów i 
opiekunów na cały okres trwania wycieczki, minimalna kwota ubezpieczenia NNW na jednego 
uczestnika wyniesie minimum 30 000;
3.2 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wyjazdu 
kserokopię właściwej Polisy.
4. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia
4.1 Wykonawca ustali z dyrektorem szkoły termin wycieczki lub wyjazdu edukacyjnego na 1 miesiąc 
przed jego realizacją.
4.2 Przekazanie imiennej listy uczestników wyjazdu nastąpi na 5 dni przed terminem jego rozpoczęcia 
po podpisaniu przez Wykonawcę umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby realizacji projektu,
4.3 Zamawiający na swój koszt zapewni opiekę nad uczestnikami wycieczek i wyjazdów 
edukacyjnych zgodnie §11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 
(Dz.U. 2018 poz. 1055),
4.4 Wykonawca na 3 dni robocze przed rozpoczęciem wycieczki lub wyjazdu edukacyjnego 
przedstawi Koordynatorowi projektu do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą szczegółowy 
program wyjścia lub wycieczki, o której mowa w §10 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2018 poz. 1055)
4.5 Wykonawca na koszt własny zapewnia pilota podczas wycieczek,
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4.6 Wykonawca na koszt własny zapewnia podczas wycieczek i wyjazdów edukacyjnych 
odpowiednią ilość przewodników do wszystkich miejsc objętych programem zwiedzania,
4.7 Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu oraz wszelkich 
innych opłat, w tym za płatne parkingi,
4.8 Wykonawca zapewnia bilety wstępów do wszystkich obiektów ujętych w planie zwiedzania i na 
spektakle teatralne oraz seanse filmowe.
4.9 Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania wyjazdów poprzez przygotowywanie i 
przekazywanie w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego wyjazdu sprawozdania w formie 
dokumentacji fotograficznej. Przekazanie dokumentacji będzie stanowiło podstawę wystawienia 
faktury,
4.10 Wykonawca winien posiadać aktualną gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję bankową albo 
umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie prowadzonej działalności turystycznej, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, którą będzie 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
4.11 Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej polegającej na wezwaniu lekarza do 
ośrodka lub dowiezienia uczestnika pobytu do przychodni bezpłatnym transportem.
5. Bezpieczeństwo podczas pandemii COVID – 19
5.1 Podczas realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wszystkich zasad 
bezpieczeństwa, które wynikają z nałożonego przepisami prawa reżimu sanitarnego, mającego na 
celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (m.in. maseczki, środki do dezynfekcji, 
zdezynfekowane pojazdy oraz pokoje itp.),
5.2 Wdrożone wymagania reżimu sanitarnego stosowane będą wobec wszystkich uczestników 
wycieczek, pracowników, współpracowników biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia,
5.3 W przypadku pojawienia się dodatkowych wytycznych i obostrzeń w zakresie zasad 
bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do nich, a w przypadku, kiedy nie 
będzie to możliwe - wstrzymać realizację zadań wynikających z zawartej umowy i poinformować o 
tym Zamawiającego oraz wypracować wspólne rozwiązanie w kwestii dalszej realizacji umowy.
5.4 Zamawiający w wyniku wprowadzonych obostrzeń będzie aktualizować
oraz dostosowywać harmonogram wyjazdów i wycieczek do panującej sytuacji pandemicznej.
5.5 W skrajnych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości realizacji wyjazdu bądź wycieczki, 
spowodowanej wprowadzonymi obostrzeniami Zamawiający odstąpi od realizacji umowy bez 
ponoszenia żadnych kosztów.
6. Wykonawca w przypadku przyznania mu realizacji zamówienia zobowiązuje się Wykonać 
przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie świadczenia usług 
turystycznych i przewozu osób (w tym dzieci i młodzieży),
7. Wszelkie ewentualne rozbieżności i wątpliwości, Wykonawca winien wyjaśnić na etapie 
prowadzonego postępowania.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (wskazać 
zakres czynności jakie ma wykonywać podwykonawca), której realizację zamierza powierzyć 
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podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym];

Kody CPV

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63511000-4 Organizacja wycieczek

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:
1.1�kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca/y spełni warunek, jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa załączając do 
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oferty aktualny odpis wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT).

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie: co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. 
Przez zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie 
zorganizowanie dwóch wycieczek autokarowych krajowych minimum 3 – dniowych dla minimum 15 
osób (jednorazowo) obejmujących transport autokarowy, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację 
zwiedzania z zapewnieniem przewodników, pilotów.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego (na lub wg załącznika nr 5 
do zapytania ofertowego) Wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, usług (zgodnie z wyżej opisanymi przez zamawiającego wymaganiami) 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania 
i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
Dokumenty/dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia/usługi.
Dowodami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi są np.: referencje, rekomendacje, 
protokoły odbioru i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w powyżej. Jeżeli Wykonawca 
składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentu 
wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza: 
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, zdolności technicznej lub zawodowej 
wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia; 
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość punktowa (C) w kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 100
gdzie:
waga kryterium - 100 % przy czym 1 % = 1 pkt
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CMIN - CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród oferowanych,
COF BAD - CENA OFERTOWA brutto badanej oferty.

Część: 3

Tytuł części 3

III część – wyjścia i wyjazdy edukacyjne

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części trzeciej jest kompleksowa realizacja usługi 
turystycznej – wycieczek i wyjść szkolnych w następującym zakresie:
Wyjścia i wyjazdy edukacyjne
1) 2 dniowa wycieczka do Warszawy - zwiedzanie miasta, telewizji i „Centrum Nauki Kopernik”, 
skierowana do 2 grup x 8 osób + 2 opiekunów, razem 18 osób,
2) 1 dniowe wyjścia (łącznie 6 wyjść) w mieście Białystok:
- dwa wyjścia edukacyjne do teatru,
- wyjście do lokalu gastronomicznego typu pizzeria oraz lodziarnia,
- wyjście do Epi-Centrum Nauki (Stadion Miejski w Białymstoku),
- dwa wyjścia do lokalnych mediów,
2. Szczegółowe wymagania dotyczące planowanych terminów, przewozów, wyżywienia oraz 
zakwaterowania uczestników wycieczek zostały ujęte w Załączniku nr 2 do zapytania.
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3. Ubezpieczenie
3.1 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników wyjazdów i 
opiekunów na cały okres trwania wycieczki, minimalna kwota ubezpieczenia NNW na jednego 
uczestnika wyniesie minimum 30 000;
3.2 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wyjazdu 
kserokopię właściwej Polisy.
4. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia
4.1 Wykonawca ustali z dyrektorem szkoły termin wycieczki lub wyjazdu edukacyjnego na 1 miesiąc 
przed jego realizacją.
4.2 Przekazanie imiennej listy uczestników wyjazdu nastąpi na 5 dni przed terminem jego rozpoczęcia 
po podpisaniu przez Wykonawcę umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby realizacji projektu,
4.3 Zamawiający na swój koszt zapewni opiekę nad uczestnikami wycieczek i wyjazdów 
edukacyjnych zgodnie §11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 
(Dz.U. 2018 poz. 1055),
4.4 Wykonawca na 3 dni robocze przed rozpoczęciem wycieczki lub wyjazdu edukacyjnego 
przedstawi Koordynatorowi projektu do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą szczegółowy 
program wyjścia lub wycieczki, o której mowa w §10 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2018 poz. 1055)
4.5 Wykonawca na koszt własny zapewnia pilota podczas wycieczek,
4.6 Wykonawca na koszt własny zapewnia podczas wycieczek i wyjazdów edukacyjnych 
odpowiednią ilość przewodników do wszystkich miejsc objętych programem zwiedzania,
4.7 Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu oraz wszelkich 
innych opłat, w tym za płatne parkingi,
4.8 Wykonawca zapewnia bilety wstępów do wszystkich obiektów ujętych w planie zwiedzania i na 
spektakle teatralne oraz seanse filmowe.
4.9 Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania wyjazdów poprzez przygotowywanie i 
przekazywanie w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego wyjazdu sprawozdania w formie 
dokumentacji fotograficznej. Przekazanie dokumentacji będzie stanowiło podstawę wystawienia 
faktury,
4.10 Wykonawca winien posiadać aktualną gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję bankową albo 
umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie prowadzonej działalności turystycznej, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, którą będzie 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
4.11 Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej polegającej na wezwaniu lekarza do 
ośrodka lub dowiezienia uczestnika pobytu do przychodni bezpłatnym transportem.
5. Bezpieczeństwo podczas pandemii COVID – 19
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5.1 Podczas realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wszystkich zasad 
bezpieczeństwa, które wynikają z nałożonego przepisami prawa reżimu sanitarnego, mającego na 
celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (m.in. maseczki, środki do dezynfekcji, 
zdezynfekowane pojazdy oraz pokoje itp.),
5.2 Wdrożone wymagania reżimu sanitarnego stosowane będą wobec wszystkich uczestników 
wycieczek, pracowników, współpracowników biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia,
5.3 W przypadku pojawienia się dodatkowych wytycznych i obostrzeń w zakresie zasad 
bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do nich, a w przypadku, kiedy nie 
będzie to możliwe - wstrzymać realizację zadań wynikających z zawartej umowy i poinformować o 
tym Zamawiającego oraz wypracować wspólne rozwiązanie w kwestii dalszej realizacji umowy.
5.4 Zamawiający w wyniku wprowadzonych obostrzeń będzie aktualizować
oraz dostosowywać harmonogram wyjazdów i wycieczek do panującej sytuacji pandemicznej.
5.5 W skrajnych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości realizacji wyjazdu bądź wycieczki, 
spowodowanej wprowadzonymi obostrzeniami Zamawiający odstąpi od realizacji umowy bez 
ponoszenia żadnych kosztów.
6. Wykonawca w przypadku przyznania mu realizacji zamówienia zobowiązuje się Wykonać 
przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie świadczenia usług 
turystycznych i przewozu osób (w tym dzieci i młodzieży),
7. Wszelkie ewentualne rozbieżności i wątpliwości, Wykonawca winien wyjaśnić na etapie 
prowadzonego postępowania.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (wskazać 
zakres czynności jakie ma wykonywać podwykonawca), której realizację zamierza powierzyć 
podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym];

Kody CPV

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63511000-4 Organizacja wycieczek

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok
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Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:
1.1�kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca/y spełni warunek, jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa załączając do 
oferty aktualny odpis wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT).

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie: co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. 
Przez zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie 
zorganizowanie dwóch wycieczek autokarowych krajowych minimum 3 – dniowych dla minimum 15 
osób (jednorazowo) obejmujących transport autokarowy, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację 
zwiedzania z zapewnieniem przewodników, pilotów.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego (na lub wg załącznika nr 5 
do zapytania ofertowego) Wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, usług (zgodnie z wyżej opisanymi przez zamawiającego wymaganiami) 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania 
i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
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dokumenty: 
Dokumenty/dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia/usługi.
Dowodami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi są np.: referencje, rekomendacje, 
protokoły odbioru i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w powyżej. Jeżeli Wykonawca 
składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentu 
wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza: 
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, zdolności technicznej lub zawodowej 
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wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia; 
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość punktowa (C) w kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 100
gdzie:
waga kryterium - 100 % przy czym 1 % = 1 pkt
CMIN - CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród oferowanych,
COF BAD - CENA OFERTOWA brutto badanej oferty.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-07-09 - data opublikowania

-> 2021-07-19 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-08 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


