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Puławy, dnia 02.07.2019r.

NOF. 2110 /^^ /2019

Cenowe rozeznanie rynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Puławach zaprasza do złożenia oferty, na usługę 

zorganizowania wycieczki jednodniowej do:

-  miejscowości M ościska „Farma Iluzji” w dniu 19 lipca 2019roku,

-  „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego” w Bałtowie w  dniu 23 lipca 2019roku 

Szczegółowe informacje na temat wycieczki znajdują się opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącego załącznik nr 1.

Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia-przelew.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka pok. nr 27, przesłać e-mailem: 

mbvszewska@mops.pulawy.pl w terminie do dnia 10.07.2019r. do godz. 10:00.

D Y H E K T O R
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Załącznik nr 1 do cenowego rozeznania rynku

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczki jednodniowej do:
1) miejscowości M ościska „Farma Iluzji” w dniu 19 lipca 2019 roku dla 17 osób,
2) „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego” w Bałtowie w  dniu 23 lipca 2019 roku dla 59 

osób w tym 4 opiekunów lub dla 98 osób w  tym 5 opiekunów.

1) Wycieczka do „Farmy Iluzji" w miejscowości Mościska koło Woli Życkiej gmina Trojanów, 
woj. Mazowieckie w dniu 19 lipca 2019 roku dla 17 osób

Czas trwania wycieczki: około 7 godzin zegarowych od godz. 08:00 do godz. 15:00.
Liczba osób: 17 ( w  tym 4 rodziców, 1 wychowawca, 12 dzieci w  wieku 5-12 lat).
Termin wycieczki: 19 lipiec 2019r.
W ykonawca zapewni:
a) Pilota wycieczki;
b) Wynajem pojazdu z klimatyzacją do przewozu osób -  17 miejsc siedzących;
c) zorganizowanie kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierującego przez 

policją na miejscu zbiórki;
d) Rezerwację terminu wycieczki do „Farmy Iluzji oraz formalności z tym związane;
e) przejazd autokarem z miejscowości Puław do miejscowości M ościska i z powrotem;
f) pokrycie kosztów parkingu;
g) poinformowanie grupy o planie wycieczki;
h) bilety wstępu do „Farmy Iluzji” ( w  cenie biletu przewodnik na 3 godziny zwiedzania i bezpłatne

atrakcje);
i) zapewnienie posiłku w „Farmie Iluzji zgodnego z menu dla grup dla każdego uczestnika

wycieczki;
j) godzinę czasu wolnego na terenie „Farmy Iluzji”; 
k) ubezpieczenie uczestników na czas wycieczki;

Propozycja planu wycieczki:

1. Zbiórka na parkingu M OSIR w Puławach godz. 7:45;
2. Wyjazd z parkingu M OSIR o godz. 08:00 do miejscowości Mościska;
3. Dwugodzinne zwiedzanie Farmy z przewodnikiem;
4. Godzina czasu wolnego;
5. Godzina na posiłek;
6. Powrót z „Farmy Iluzji” na parking M OSIR w Puławach godz. 15:00.



2) Wycieczka do „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego" w Bałtowie w dniu 23 lipca 2019 
roku dla 59 osób w tym 4 opiekunów Jub dla 98 osób w tym 5 opiekunów.

Czas trwania wycieczki: około 10 godzin zegarowych od godz. 08:00 do godz. 18:00.
Liczba osób: UW AGA II opcje !!!

a) 59 ( rodzice z dziećmi w wieku od 3 do 18 lat oraz 1 dziecko 3-miesięczne, w  tym 4 
opiekunów). Wśród uczestników będą dzieci niepełnosprawne poruszające się na wózku 
inwalidzkim -  maksymalnie 2 osoby.

b) 98 ( rodzice z dziećmi w  wieku od 3 do 18 lat oraz 1 dziecko 3-miesięczne, w tym 5 
opiekunów). Wśród uczestników będą dzieci niepełnosprawne poruszające się na wózku 
inwalidzkim -  maksymalnie 2 osoby.

Termin wycieczki: 23 lipiec 2019r.
W ykonawca zapewni:
a) Pilota wycieczki który będzie kierował grupą i załatwiał wszelkie formalności;
b) Wynajem 2 autokarów z klimatyzacją do przewozu osób -  posiadających łącznie 98 miejsc 

siedzących;
c) zorganizowanie kontroli stanu technicznego pojazdów oraz stanu trzeźwości kierującego przez 

policję na miejscu zbiórki;
d) Rezerwację terminu wycieczki do „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego” oraz formalności z 

tym związane;
e) przejazd autokarem z miejscowości Puław do miejscowości Bałtów i z powrotem;
f) pokrycie kosztów parkingu;
g) poinformowanie grupy o planie wycieczki;
h) bilety wstępu do „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego”
i) zapewnienie przewodnika z „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego” w  ramach opcji Pakiet 

Przygoda, przy czym zwiedzanie ma zawierać JuraPark, Prehistoryczne Oceanarium, 
Zwierzyniec Bałtowski( górny i dolny), Sabatówkę, Park Rozrywki zamiast Polski w Miniaturze;

j) zapewnienie posiłku na terenie parku zgodnego z menu dla grup dla każdego uczestnika
wycieczki w  formie filetu z kurczaka z frytkami i surówką oraz wodą mineralną i owocem dla 
każdego uczestnika wycieczki; 

k) godzinę czasu wolnego na terenie „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego”;
1) ubezpieczenie grupowe wszystkich uczestników na czas wycieczki;

Propozycja planu wycieczki:

7. Zbiórka na parkingu M OSIR w Puławach godz. 7:30;
8. Wyjazd z parkingu M OSIR w Puławach o godz. 08:00 do miejscowości Bałtów;
9. Pięciogodzinne zwiedzanie z przewodnikiem;
10. W czasie zwiedzania godzinna przerwa na posiłek
11. W czasie zwiedzania godzina czasu wolnego
12. Powrót z „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego” na parking MOSIR w Puławach 

ok. godz. 18:00.



Cenowe rozeznanie rynku

Nazwa W ykonawcy:............................................................................................................................

Adres W ykonawcy:.............................................................................................................................

te l./faks.....................................................................

e -m a il:......................................................................

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie wycieczki oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego:

L.
P-

Nazwa usługi j-
m.

Przewidywana 
ilość osób

Cena za osobę 
zł (brutto)

Wartość 
zł (brutto)

Wypełnia Zamawiający Wypełnia Wykonawca

1.
Wycieczka do „Farmy Iluzji" w miejscowości 
Mościska koto Woli Życkiej gmina Trojanów, 
woj. Mazowieckie w dniu 19 lipca 2019 roku

os. 17

2.
Wycieczka do „Bałtowskiego Kompleksu 
Turystycznego" w Bałtowie w dniu 23 lipca 
2019 roku.

os. 59 w tym 4 
opiekunów

os. 98 w tym 5 
opiekunów

-  Oświadczam, iż akceptuję szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do rozeznania 
lynku.

-  Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy.
-  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
z siedzibą przy ul. Leśnej 17 w Puławach, 24-100 Puławy.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Puławach to: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, teł. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: 
rodo@cuwpulawv.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przeprowadzeniem rozeznania rynku na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym dokumentacja 
postępowania może zostać udostępniona w oparciu o zasadę jawności postępowania lub na podstawie 
przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez 
Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do ustalenia 
w należyty sposób wartości zamówienia. W przypadku ich nie podania nie będzie możliwe uwzględnienie
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złożonej oferty przy ustalaniu wartości przedmiotowego zamówienia oraz ewentualne udzielenie Państwu
zamówienia publicznego lub zawarcie umowy.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego 
załączników ;

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do 
ograniczenia przetwarzania ni ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego ;

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4-;—K-oszt dostawy^
-----Cenę brutto: ...........zł (słownie z ło ty ch :................................................................. )

2. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2019r.

3 . Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w cenowym rozeznaniu rynku.

Miejscowość i data Pieczęć firmowa Wykonawcy Podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy
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