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Gdańsk, dnia 30.04.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zorganizowanie imprezy edukacyjno – turystycznej w Wilnie (Litwa)  

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 

ul. Łąkowa 1-2 

80-743 Gdańsk 

tel.: (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 

www.amuz.gda.pl 

PODSTAWA PRAWNA 

art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ((t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986), zwana dalej „ustawą”. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji imprezy edukacyjno – 

turystycznej w Wilnie (Litwa) dla 152 osób. 
 

2. Program imprezy obejmuje: 

 

1) noclegi w hotelach w pokojach 1,2 i 3 osobowych 

Zamawiający dopuszcza nocleg w maksymalnie 2 hotelach, usytuowanych w odległości 

maksymalnej 10 minut pieszo od Starówki każdy. 

2) 3 śniadania, 3 kolacje, 3 obiady, degustacja lokalnych wyrobów (np. kibinów) 

3) usługę wileńskich przewodników oraz płatne wstępy, zgodnie z programem 

4) ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków 

5) opiekę biura podróży podczas pobytu na Litwie 

6) podatek VAT marża 

3. Koszty posiłków na trasie ponoszą uczestnicy imprezy  

4. Transport oraz koszt parkingów podczas imprezy zapewnia Zamawiający na własny koszt. 

5. Program imprezy powinien obejmować m.in.: 

1) Dzień 1. 11 maja br., sobota 

a) Wyjazd rano – godz. 7.30 sprzed Akademii Muzycznej w Gdańsku.  

http://www.amuz.gda.pl/
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b) Obiad na trasie w miejscowości Ruciane Nida. Przekroczenie granicy w 

Ogrodnikach.  

c) Przyjazd do Wilna w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelach, ciepła 

kolacja, nocleg.  

 
2) Dzień 2. 12 maja br., niedziela 

a) Zwiedzanie miasta z przewodnikami (podział na 3 grupy), m.in.  

- Ostrej Bramy z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej,  

- Klasztoru Bazylianów (Cela Konrada),  

- Uniwersytetu Wileńskiego,  

- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,  

- Cmentarza na Rossie,  

- Kościoła św. Piotra i Pawła – perły wileńskiego baroku,  

- Domku św. Faustyny,  

- góry Trzech Krzyży,  

- Domu-Muzeum Adama Mickiewicza.  

- Spacer po dzielnicy artystów Zarzeczu.  

3) Dzień 3. 13 maja br., poniedziałek 

a) zwiedzanie Wilna w podziale na dwie grupy (obiad na mieście we własnym zakresie) 

W godzinach 11-13.00 odbędzie się próbę próba orkiestry i chóru w kościele św. 

Janów (grupa ok. 110 osób wyłączona jest ze zwiedzania Wilna w tym czasie) 

b) o godz. 19.00 uroczysty koncert w uniwersyteckim kościele św. Janów z okazji 200-

lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Po koncercie kolacja na mieście, powrót do 

hotelów, nocleg.    

c) obiad na mieście dla 115 osób 

4) Dzień 4. 14 maja br., wtorek 

a) wykwaterowanie. Wyjazd do Polski. 

b) w drodze do granicy wizyta w Ponarach –  miejscu kaźni ponad 100 tys. obywateli II 

RP w latach 1941-44 dokonanej przez Niemców i Litwinów.  

c) przejazd  przez Troki – obejrzenie zamku z zewnątrz, degustacja tradycyjnych 

wyrobów lokalnych (np. kibinów – tradycyjnej potrawy karaimskiej 

d) przekroczenie granicy w Ogrodnikach.  Przyjazd późnym wieczorem do Gdańska. 

(posiłki na trasie we własnym zakresie) 

9. Termin realizacji zamówienia: od 11.05.2019 r. do 14.05.2019 r. 
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II. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

1) cena: 100% 

2. Punkty w kryterium „cena” wyliczone będą wg podanego wzoru wzorów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty. Liczba punktów obliczona będzie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

2.1. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru: 

  CN 

CK = ------------ x 100% x 100 
CR 

CK= [CN / CR x % wagi ] x 100 
CK – ilość punktów dla kryterium, 

CN – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert, 

CR – cena oferty badanej, 
% wagi – waga kryterium ocen. 

Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 75 punktów. 
Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym 

wzorem) liczba punktów. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w 
kryterium cena. 

 

III. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2.  Oferty należy złożyć do dnia 06 maja 2019 r. , do godziny 11.00 

3.  Oferty należy złożyć w wybrany sposób: 

1) na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 

Gdańsk), Dział zamówień publicznych, budynek czerwony, Rektorat, pok. Nr 103 

2) mailem, skany podpisanych dokumentów, na adres: k.taper@amuz.gda.pl  

4. Oferty powinny zawierać oznaczenie : „organizacja imprezy edukacyjno – 

turystycznej w Wilnie (Litwa)” 

5. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i w 

przypadku ofert złożonych w formie pisemnej, zostaną odesłane. 
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IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen z 

Wykonawcami. 

3. Jeżeli istnieje możliwość nabycia usług (będących przedmiotem zamówienia w 

niniejszym postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w 

niniejszym postępowaniu, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia 

Wykonawcy, u którego można nabyć te usługi korzystniej, z pominięciem ofert 

zebranych w niniejszym postępowaniu. 

4. Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta 

umowa. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

6. Kontakt: Katarzyna Taper, telefon: 58 300-92-12 (pon., śr. w godz. 9:00-

12:45), e-mail: k.taper@amuz.gda.pl 

 

 

 

 

           Kanclerz 

 

          Bogdan Theisebach 
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Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego 

 

FORMULARZ CENOWY 

Zorganizowanie imprezy edukacyjno – turystycznej w Wilnie (Litwa)  

 

1. Informacje o Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy:  

………………………………………………..…………………………………. 

NIP:  …………………………………… 

REGON: ………………………………. 

Numer telefonu:  ………………………. 

Adres e-mail:  ………………………….. 

Osoba do kontaktu: …………………….............……tel. …................................... 

Oba odpowiedzialna za koordynację realizacji umowy: …....................................., tel. 
…..........................., e-mail: …............................................. 

2. Cena oferty 

L.p
. 

Przedmiot zamówienia  ilość Cena 
jednostk
owa 
netto w 
zł 

Wartość 
netto w zł 

Wartość 
brutto w zł 

1 Noclegi     

 Pokój 1 osobowy  5    

 Pokój 2 osobowy *     

http://www.amuz.gda.pl/
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 Pokój 3 osobowy *     

3 Koszt wyżywienia     

 Obiady ** 

- sobota 147 

- niedziela-104 

- poniedziałek 120  

371    

 Kolacje 

- sobota - 147 

- niedziela - 152 

- poniedziałek - 152 

451    

4 Koszt przewodników 3    

5 Marża %    

 RAZEM     

 

*ilość pokoi 2 i 3 osobowych Wykonawca wskazuje wg możliwości noclegowych 

wybranego hotelu.    

** ilość posiłków podana w tabeli została obliczona w celu porównania ofert i może w sposób 

nieznaczny zmienić się w zależności od potrzeb Zamawiającego 

 

 

 

 

….................................................................... 

       podpis osoby upoważnionej  
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