
 
 
 
 

 Projekt „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dn. 09.11.2011 r. 

 
Zamawiający: 
Gmina Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 26 a  
43-178 Ornontowice  
NIP 9690881619 
tel. 32 33 06 264, fax: 32 33 06 215 
www.ornontowice.pl 
 
 
Przedmiot zamówienia: usługa opieki nad uczestnikami projektu podczas wizyty studyjnej 
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w listopadzie 2011 (sobota) w związku z realizacją 
projektu „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy 
Ornontowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
CPV 85 31 21 10 - 3 usługa opieki dziennej nad dziećmi. 
 
Usługa opieki nad uczestnikami projektu podczas wizyty studyjnej na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach w listopadzie 2011 (sobota) w ramach projektu „Świadome kształtowanie ścieŜki 
edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice”.  
 
Do obowiązków opiekuna, w szczególności naleŜeć będzie: 

a). sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami projektu, 
b). współdziałanie z koordynatorem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki, 
c). sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
d). wykonywanie innych zadań zleconych przez koordynatora. 

 
Wykonawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do bycia opiekunem podczas 
wycieczek z młodzieŜą. 
 
Miejsce zbiórki: Parking za Urzędem Gminy Ornontowice – dokładny czas zostanie 
określony przez Zamawiającego, po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty. 
 
Rozpoczęcie wizyty w Gliwicach – pomiędzy godziną 10:00-11:00. Zakończenie wizyty 
przewidziano najpóźniej na godzinę 15:00-16:00. 
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Termin realizacji zamówienia: 
Listopad 2011 (sobota) 
 
Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzić naleŜy w formie pisemnej z wykorzystaniem Załącznika nr 1 (formularz 
ofertowy). 
 
Miejsce oraz termin składania ofert: 
Oferty naleŜy składać do dnia 16 listopada 2011 r. do godziny 17:00 na adres  
zamawiającego: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, pokój 
322 z dopiskiem na kopercie: „Opiekun” . 
 
Oferty,  które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Gmina Ornontowice zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranym 
oferentem. 
 
Kryterium wyboru oferty: 
Kryterium wyboru oferty – cena brutto100% 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną.  
 
  
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela koordynator projektu   
Maria Świerc, telefon 32 33 06 264, e-mail: projekt@ornontowice.pl. 
 
 
Informacje dotyczące płatności: 
Zapłata za realizację zamówienia będzie uiszczona przelewem na podstawie faktury lub 
rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy. 
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Załącznik nr 1 

    Formularz ofertowy 
           ………………….dnia………….2011 r. 
 
 
       Gmina Ornontowice 

ul. Zwycięstwa 26 a  
43-178 Ornontowice  

 
OFERTA 

na wykonanie usługi opieki nad uczestnikami projektu podczas wizyty studyjnej na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach  

 
I.  Dane Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko............................................................................................................................ 
 
Adres wykonawcy…………........................................................................................................ 

Nr telefonu...............................................               e-mail ......................................................... 
 
nr NIP .......................................................                
 
Nazwa i nr konta bankowego ....................................................................................................... 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Gmina Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 26 a  
43-178 Ornontowice  
NIP 9690881619 
 
Zobowiązanie Wykonawcy: Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację usługi: 
opieki nad uczestnikami projektu podczas wizyty studyjnej na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach w listopadzie 2011 (sobota) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 
określonego w zapytaniu za wynagrodzeniem w kwocie: 
 …………………………….zł brutto  
słownie brutto: 
....................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, Ŝe: 
Posiadam wszelkie niezbędne uprawnienia do bycia opiekunem podczas wycieczek 
z młodzieŜą. 
 

…………………………………….. 
              (czytelny podpis oferenta) 


