
 
 

Męcinka, dnia  19 marca 2019r.  

 

 

WYCENA USŁUGI 

na kompleksową organizację wyjazdowych warsztatów naukowych  w ramach projektu 

„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” 

 

Gmina Męcinka zwraca się do Państwa z prośbą o odpowiedź na zapytanie ofertowe, 

które ma na celu  dokonanie szacowania wartości zamówienia polegające na rozeznaniu rynku 

i sprawdzenie czy występuje przesłanka z art.  4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.).  

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy procedury postępowania o zamówienie publiczne 

mające na celu organizację i  obsługę trzynastu warsztatów wyjazdowych   dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Piotrowicach i Zespołu Szkół w Męcince (szkoła podstawowa i gimnazjum) w 

ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

W ramach ww. procedury zwracamy się do Państwa o przedstawienie szacunkowego 

kosztu poszczególnych wyjazdów wg. załącznika do zapytania.  

Przedstawiona cena jednostkowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z  

przeprowadzeniem zamówienia.  

W kalkulacji dotyczącej szacowania proszę uwzględnić informacje zawarte  

poniżej, w opisie przedmiotu zamówienia  (A) i zadań Wykonawcy(B) 

 

A 

Zakres zamówienia obejmuje organizację i obsługę 13-tu warsztatów wyjazdowych naukowych 

na terenie województw : dolnośląskiego , w tym powiaty jeleniogórski- Piechowice, legnicki – 

Legnica, świdnicki – Krzyżowa, wałbrzyski – Wałbrzych, wrocławski – Wrocław,  opolskiego, 

pow. opolski – Krasiejów, kujawsko-pomorskiego, powiat toruński – Toruń , trwającymi w 

przypadku  dziesięciu jednodniowych  wyjazdów nie krócej niż 7 godzin wraz z czasem dojazdu 

do miejsca docelowego i powrotu.  

Uczestnikami warsztatów wyjazdowych naukowych będą  uczniowie  szkół podstawowych i 

uczniowie gimnazjum (klasa III)  oraz ich opiekunowie w liczbie nie mniejszej niż jeden 

nauczyciel na 15-tu uczniów, oraz dodatkowy opiekun w przypadku udziału w wyjeździe 

ucznia niepełnosprawnego.  

 

B 

Do zadań wykonawcy należeć będzie kompleksowa organizacja wyjazdowych warsztatów 

naukowych , w tym :  

- zapewnienie transportu; 

- zapewnienie biletów wstępu oraz wniesienie opłat za przeprowadzenie warsztatów;   

- zapewnienie jednego ciepłego posiłku w przypadku wyjazdu jednodniowego, trwającego 

powyżej 7 godzin; 

- zapewnienie wyżywienia i noclegów w przypadku trzech wyjazdów dwudniowych zgodnie z 

ofertą podmiotu organizującego warsztaty ( 2 x Toruń i 1 x Krzyżowa); 



 
 

- zapewnienie ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków na cały okres pobytu 

uczestników. 

 

W wykazie (załącznik do zapytania) podano  liczbę uczestników łącznie z liczbą opiekunów, 

ustalony przez nauczycieli wstępny koszt dla jednego uczestnika zakupu biletów wstępu lub 

opłat za przeprowadzenie warsztatów a także opłat za pobyt  z noclegiem i  wyżywieniem i 

przeprowadzeniem warsztatów (dwudniowych). 

 

Wyceny należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Męcinka, 59-424 Męcinka, Męcinka 

11  lub drogą elektroniczną na adres : ug@mecinka.pl oraz malgorzata.rodzen@mecinka.pl w 

terminie do dnia 29 marca 2019r.  

 

Osoba do kontaktu :  

Małgorzata Rodzeń  

tel. 76 871 34 42  

e-mail : malgorzata.rodzen@mecinka.pl 

 

 

             Wójt Gminy Męcinka  

        (-) Mirosław Brzozowski  
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