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Nabywca: Powiat Tatrzański, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, NIP 736-172-05-93 
Odbiorca: Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego,            
ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane 

 

Zakopane dn. 12.01.2023 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Zespół  Szkół  Hotelarsko Turystycznych im. Wł. Zamoyskiego w Zakopanem, 

ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  

cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja podróży z Polski do Szwecji (Malmo)   

i z powrotem w ramach Projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000055623 

programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach Akcji A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilety 

podróży 

w obie 

strony 

1. termin ( grupa nr 1- 16uczniów + 2 opiekunów) 

 wyjazd Zakopane 
 przyjazd Malmo dnia 22/23.04.2023 r.  
 wyjazd z Malmo dnia 12.05.2023 r. po godz. 16.00 lub 13.05.2023 do godz. 

12.00 
 
2. termin – (grupa nr 2 - 2 nauczycieli -  Job shadowing) 

 wyjazd Zakopane  
 przyjazd Malmo dnia 22/23.04.2023 r.  
 wyjazd z Malmo dnia 05.05.2023 r. po godz. 16.00 lub 06.05.2023 do godz. 

12.00 
 
3. Inne wymagania: 

 Uczestnicy: 16 uczniów w wieku 16 -19 lat oraz 4 osoby dorosłe, 
 klasa ekonomiczna/kuszetka, 
 wyjazd z Zakopanego, 
 powrót do Zakopanego, 
 wszystkie osoby muszą podróżować razem w obie strony (Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości rozbicia grupy nr 1), 

 organizator pobytu w Szwecji zapewnia transfer z lotniska w 

Kopenhadze lub portu Ystad, 
 możliwość wybrania jak najbardziej ekologicznego środka transportu, 

 cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a także 

koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Opłata 

transakcyjna podana przez Wykonawcę obejmuje rzeczywisty koszt 

realizacji zamówienia, w szczególności: opłaty lotniskowe, koszt 

rezerwacji i wystawienia biletu, dostawę biletu w cenie brutto, 

zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów 
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docelowych, odprawy oraz wszelkie inne koszty związane z należytym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

 każdy uczestnik będzie miał 1 bagaż podręczny i 1 bagaż nadawany 

(rejestrowany), 

 płatność nastąpi po dostarczeniu biletów drogą elektroniczną lub 

fizycznie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
na konto podane na fakturze w terminie wskazanym na fakturze. 

 

 

 

1. Kryteria wybory oferty: 

 

Kryterium wyboru oferty - najniższa cena. 

 

 

 

2. Ofertę należy przesłać do dnia 25.01.2023 r.  godz. 11.00 na adres 

email:sekretariat@zsht.pl, kontakt: tel. 514 794 288 (pon.-pt.8.00-15.00) 

 

  

 

.......................................... Zakopane, dn. .................... 
pieczątka firmowa 

 

 

NIP............................................................. 

 

Regon ........................................................ 

 

Nr telefonu ................................................. 

 

Nr fax ....................................................... 

 

e-mail ....................................................... 

 

 

 

  

mailto:sekretariat@zsht.pl
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OFERTA 

 

Ja/My, niżej podpisany/ni, 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………… 

 

w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczamy że: 
 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ………………..zł, 

słownie złotych: ........................................................... 

 

Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: ....................... PLN, tj. wg stawki % 

 

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym 

 

 

Lp. NAZWA Cena netto (zł) Podatek Cena brutto (zł) 

1 2 3 4 5 

 
1. Grupa nr 1 

   

 
2. Grupa nr 2 

   

  
Razem: 

 

 
w tym ..…..% podatku VAT 

 

 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres …….. dni.  

Ofertę składamy na ……. ponumerowanych stronach. 
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Oświadczamy, że zrealizujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie                          

z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach. 

 

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 

 

 

1. .....................................................  

 

 

……………………..,dn.…………………….. …….……………………….. 
    (podpis upoważnionej osoby) 


