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Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce 

ul. 3 Maja 54 

17 – 200 Hajnówka 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  

całościowa usługa organizacji i przeprowadzenia wyjazdu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w 
Hajnówce  oraz uczniów i nauczycieli Średniej Szkoły nr 5 w Prużanach w dniach 20. -22.08. 2014 

roku według opisu: 
I dzień wyjazdu 

1. przejazd 26 osobowej grupy uczniów i nauczycieli z Hajnówki do Prużan,  
2. obiad 26 osobowej grupy polskiej 
3. odbiór  26 osobowej grupy (20 uczniów i 6 nauczycieli) w Prużanach, przejazd do 

klasztoru w  Żyrowiczach, (zwiedzanie) 
4. powrót do Prużan  
5. kolacja 26 osób, grupy polskiej 
6. nocleg 26 osobowej grupy 

II dzień wyjazdu 
1. śniadanie (lub suchy prowiant) 26 osób grupa polska 
2. przejazd do Mińska 52 osoby (grupa polska i białoruska) 
3. zwiedzanie Mińska z przewodnikiem  
4. wstęp i bilety wstępu na pokaz w delfinarium, zoo, biblioteki narodowej 
5. w międzyczasie obiad dla 52 osób 
6. powrót do Prużan 
7. kolacja (26 osób grupa polska) 
8. ognisko 52 osoby  (kiełbaski 25 dkg na osobę, chleb, musztarda, ketchup, napoje) 

III dzień wyjazdu 
1. śniadanie 26 osób – grupa polska 
2. przejazd do Prużan 26 osobowej grupy 
3. zajęcia w szkole zorganizowane przez Zamawiającego 
4. obiad 26 osób (grupa polska) 
5. powrót do Hajnówki 

 
w tym: 

1. przejazdy 52 osobowej grupy autokarem klimatyzowanym 
2. zapewnienie dwóch noclegów dla 26 osób w jedno, dwu i więcej osobowych pokojach z 

dostępem do łazienki, w tym min 3 pokoje dwuosobowe z łazienką, 
3. zapewnienie dla 52 osób pełnego dwudaniowego  obiadu z napojem w trakcie wyjazdu do 

Mińska 
4. zapewnienie dla 26 osób dwóch śniadań, dwóch kolacji, 2 pełnych dwudaniowych  

obiadów z napojem w trakcie I i III dnia pobytu, 
9. zorganizowanie ogniska, cateringu na ognisko dla 52 osób (kiełbaski 25 dkg na osobę, 

chleb, musztarda, ketchup, napoje) 
5. bilety wstępu dla 52 osób: 40 uczniów i 12 dorosłych delfinarium, zoo, biblioteka 
6. zapewnienie usług przewodnika w Mińsku 
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2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia  20. -22.08. 2014.  

  

 
2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: ( cena 

– 100 %).  
3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. Nr 1,  

4. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie 
wymagane warunki.  

5. Miejsce i termin złożenia oferty :  

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.08.2014, do godz. 15.00 w siedzibie 
Zamawiającego lub przesłać mailem na adres: epanfiluk1964@gmail. com  

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 
brana pod uwagę. 
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OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługę pn.: 

.................................................................................................................................................. 

1. Oferuję wykonanie usługi  będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  

brutto:..................................................zł,(słownie:.........................................................................).  

2. Termin realizacji ..................................................r 

3. W ramach oferowanej ceny na ofertę składają się następujące  usługi:   

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

.................................. .       ................................. 

(miejscowość, data)          (podpis Wykonawcy) 


