
 

         

 

Piła, dnia  19 stycznia 2022 r.  

 
   

Nr postępowania: 

ZSG- POWER - 1/2022     
 

Zapytanie  ofertowe 

 

 

1. Zamawiający:  

 

Powiat Pilski,  aleja Niepodległości 33/35,   64-920 Piła,     NIP 764-26-11-565                                                                                                                                            

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Piła 

 

prowadzi postępowanie w formie zapytania ofertowego -  

na podstawie Art. 2 pkt. 1 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień   

Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

rezerwacja, zakup, przekazanie biletów lotniczych dla grupy 15 uczniów oraz  

2 nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

bilety lotnicze na przelot na trasie: 

 

krajowy port lotniczy – Antalya – krajowy port lotniczy 

 

       data wylotu z Polski:          19 marca 2022 r. 

       data wylotu z Turcji:          09 kwietnia 2022 r. 

 

       Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,   

       ul. gen. Sikorskiego 73, Piła 

 

       Termin składania ofert:  24 styczeń 2022 r. do godz. 10.00 

 

 

4. Termin podpisania umowy o realizację usługi turystycznej:   najpóźniej 03 luty  

2022 r. 

 



5. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 

- wypełniony formularz oferty, 

- zaakceptowany wzór umowy. 

 

 
 

6. Kryteria oceny ofert: 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najatrakcyjniejszą 

ofertę cenową mieszczącą się kosztach podróży zawartych w projekcie.  

            Kryteria ocen ofert:  termin oraz najkorzystniejsza  cena. 

 

Cenę należy podać w  PLN – brutto ze wskazaniem podatku VAT. 

 

            Cenę należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zapłata za fakturę  nastąpi na podstawie faktury. 

 

 

7. Skład zespołu przeprowadzającego procedurę, oceniającego złożone oferty cenowe: 

                      

1. Monika Rój – dyrektor szkoły, 

2. Violetta Schött  - koordynator projektu, 

3. Małgorzata Kania.  

 

8. Warunki realizacji usługi turystycznej: 

 

a)   ilościowego odbioru przedmiotu umowy  dokona upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego. 

 

b)  przekazanie  przedmiotu umowy  potwierdzone zostanie protokołem podpisanym 

przez Przedstawicieli obu Stron. 

 

 

9. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę za 

wykonanie zamówienia. 

 

10.  Załącznikami do zapytania są: 
 

1. formularz oferty, 

2. wzór umowy. 


