
Nowy Sącz, 05.09.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022 

 

I   ZAMAWIAJĄCY 

    Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu 

    Biuro Projektu „Szkoła u włoskich mistrzów” 

    Plac Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz 

    OPP – nr KRS 0000045896, NIP: 734-26-95-983 

II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego dla grupy 

uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych i ich opiekunów oraz trzech nauczycieli 

uczestniczących w kursach ( 34 uczestników w tym: 27 uczniów, 4 nauczycieli opiekunów oraz 3 

nauczycieli - uczestników kursów własnych), w ramach projektu „Szkoła u włoskich mistrzów” w 

ramach Erasmus+, Akcji I: Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. 

Szczegółowy opis zamawianej usługi: 

1. Przejazd autokarem klimatyzowanym dobrej klasy do miejsc stażu i z powrotem: Wyjazd z 

Nowego Sącza w dniu 1 października 2022 r do dwóch docelowych miejsc stażu – Marina 

Romea k. Rawenny oraz Florencja, (okolice Florencji)  z noclegiem w rejonach granicy 

austriacko-włoskiej i przystankiem  w Padwie (w celu posiłku obiadowego i realizacji 

programu kulturowego) i z powrotem z  Florencji i Marina Romea do Nowego Sącza ze 

przystankiem z noclegiem  (w celu posiłku i realizacji programu kulturowego). Wyjazd 

Florencji i Marina Romea w sobotę 15 października 2022r. (Przejazd tam i z powrotem + 2 

noclegi. Ewentualnie opcja bez noclegu na powrocie. Koszty noclegu w p. 2 )  

2. Zakwaterowanie w miejscach stażu (łacznie16 lub15 noclegów) w hotelach przynajmniej 

trzygwiazdkowych, w razie potrzeby klimatyzowanych, z Wifi  dla: 

 W Marina Romea – 18 uczestników, w tym: 15 uczennic, 2 opiekunów, 1 nauczyciel – uczestnik 

kursu, w tym prawdopodobnie jednej kobieta i dwóch mężczyzn. Hotel usytuowany w miejscu 

dogodnym do dojścia do miejsca stażu (Via delle Akacie 11/13 ). Pokoje 2 – 3 osobowe dla 

uczniów i, w miarę możności 1-osobowe dla opiekunów i nauczycieli. (14 noclegów) 

 W okolicach Florencji -  16 uczestników, w tym 12 uczniów, 2 nauczycieli opiekunów oraz 2 

nauczycieli – kursantów. Hotel zlokalizowany w miejscu umożliwiającym dogodny dojazd 

autokarem do Parcheggio Villa Costanza lub innego przystanku na linii w kierunku Via della 

Catena 4 lub  pociągiem do stacji Santa Maria Novella. Pokoje 2 – 3 osobowe dla uczniów i, w 

miarę możności 1-osobowe dla opiekunów i nauczycieli. (14 noclegów) 

 W drodze z Polski do Włoch i na powrocie ( 2 noclegi lub opcja z 1 noclegiem na dojeździe bez 

noclegu na powrocie dla wszystkich 34 uczestników) 

 Za  Łącznie 16 lub 15 noclegów (opcja) 

 

3. Wyżywienie: 



 śniadania (wzmocnione) – 15 - od niedzieli 2 października do niedzieli 16 

października ewentualnie, z opcją do soboty 15 października 2022 włącznie  

 obiady – 14 od 2  października do 15 października 2022 włącznie, w tym 1w 

Padwie i 1 we drodze powrotnej; 

 kolacje – 15, od 1 października 2022 do 15 września włącznie, z opcją bez 

noclegu na powrcoie 14- kolacji;  

4. Transport lokalny na terenie Marina Romea, Ravenna i przyległości, oraz z hotelu w 

okolicach Florencji do Florencji w szczególności z dowozem autokarowym do Parcheggio 

Villa Costanza i dalej tramwajami, oraz po Florencji, w szczególności z miejsca 

zakwaterowania do miejsca stażu iż powrotem oraz w celu realizacji programu kulturowego 

w rejonie Rzymu. Ewentualny transport doraźny związany z sytuacjami nadzwyczajnymi 

(lekarz, konsul itp.) 

5. Ubezpieczenie takie jak dla pracowników: NNW i koszty leczenie, OC uczniów od 

wyrządzonych szkód w miejscu stażu oraz miejscu zakwaterowania, OC opiekunów, 

ubezpieczenie bagażu. 

6. Zapewnienie opieki pilota, lub pilota rezydenta podczas trwania wyjazdu z biegłą 

znajomością języka włoskiego.  

III    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę oferenta 

2. Adres oraz siedzibę oferenta, nr telefonu, oraz nr NIP 

3. Informację o doświadczeniu organizatora w zakresie organizowania turystyki, w tym szkolnej 

na terenie Włoch, oraz informację o umiejętnościach i doświadczeniu pilota. 

4. Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który oferent 

jest zobowiązany  obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie 

wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zmówienia 

świadczonego  przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona 

w euro z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Oferta musi być podpisana prze osobę lub osoby uprawnione  do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany czytelnymi 

pieczątkami. 

IV   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „oferta w odpowiedzi 

na zapytanie ofertowe Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu nr 1/2022” 

w terminie do dnia 20 września 2022 do godziny 14:00  w Biurze Projektu w Nowym Sączu, 

Plac Kolegiacki 2, osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego. 

2. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi dnia 20 września 2022 o godzinie 15:00 w siedzibie Biura 

Projektu w nowym Sączu, Plac Kolegiacki 2. 

3. Komisyjna ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 września 2022  a wyniki tej oceny i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o 21 września 2022 godzinie 9:00 w siedzibie Biura 

Projektu w Nowym Sączu, Plac Kolegiacki 2. 

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwarcia. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

V   KRYTERIUM OCENY OFERTY 



Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej na podstawie 

następujących kryteriów, zliczanych punktowo łącznie: 

1. Doświadczenie oferenta w zakresie organizacji imprez i turystyki do Włoch i na terenie Włoch 

(prosimy orientacyjnie podać ilość imprez typu wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy szkolne, 

Erasmusy, grupy polonijne itp., w ostatnich  pięciu latach, w tym ). Za każdy wyjazd lub imprezę 

1 pkt. + po 1 dodatkowym punkcie za imprezy z noclegami w Marina Romea.  

2. Doświadczenie w obsłudze logistycznej 2 tygodniowych lub dłuższych grupowych wyjazdów 

na staże zawodowe z programów Erasmus +, POWER na zasadach Erasmus +, Leonardo da 

Vinci lub POKL na zasadach Leonardo Da Vinci (Prosimy podać orientacyjną ilość 

obsłużonych wyjazdów. Za każdy wyjazd 1 punkt ) 

3. Doświadczenia włoskie, umiejętności i kwalifikacje pilota. Prosimy podać: ilość lat pracy w 

turystyce, ilość lat pracy we Włoszech, posiadane studia i ewentualne uprawnienia 

nauczycielskie lub instruktorskie, posiadane uprawnienia włoskie  przewodnickie, ewentualne 

uprawienia kierowcy autokaru, ilość obsłużonych wyjazdów do Włoch w ramach programów 

staży zawodowych Erasmus lub Leonardo Da Vinci lub polskich programów na zasadach w/w 

programów. (Punktacja:  Po 1punkcie za ilość lat pracy we Włoszech, + po 1 punkcie za ilość 

lat pracy w turystyce + 3 p za studia z zakresu turystyki, + 2 pkt posiadane uprawnienia 

nauczycielskie lub instruktorskie + Po 1 punkcie za ilość obsłużonych wyjazdów Erasmus+ 

zawodowy lub podobny +1 punkt za uprawnienia kierowcy autokaru + 1 za posiadane 

uprawnienia przewodnickie we Włoszech. 

4. Cena w Euro za usługę z 16 noclegami, Prosimy w ofercie podać cenę w Euro za usługę z 16 i 

15 noclegami. (Punktacja: Punktacja zależy od ilości ofert które wpłyną. Maksymalna ilość 

punktów równa jest ilości ofert. Oferta najniższa cenowo za 16 noclegów otrzymuje 

maksymalną ilość punktów, kolejne oferty pod względem cenowym o punkt mniej, najwyższa 

cenowo oferta – 1 pkt. Uzyskane punkty mnoży się x 3). 

5. Relacja warunków ubezpieczenia do ceny. (Punktacja na zasadach jak punktacja za cenę w p. 4 

mnożona x 1) 

 

VI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów łącznie z poszczególnych kryteriów. 

Informacje o wyborze oferenta zostanie przedstawiona na stronie Projektu www.kso.org.pl, zakładka 

Erasmus+ 

VII.  DODATKOWE INFORMACJE 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@frassati.edu.pl 

KSO zastrzega możliwość ewentualnej realizacji zakwaterowania, wyżywienia lub dojazdu autokarami 

liniowymi koleją, pojedynczych lub wszystkich 3 nauczycieli uczestników kursów w innym terminie, 

w razie niemożności fizycznej udziału w terminie 1 – 16 października 2022 

 

 

 

http://www.kso.org.pl/
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