
Lublin,  dn. 06.07.2012 r.
Zapytanie ofertowe – organizacja wycieczki do PARYŻA w terminie 7- 11 września 2012 r. dla 
15 osób
NOZ- Zpu/ 64 /NK/12
dotyczące postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy usługi 
polegającej na organizacji wycieczki do Paryża.

I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA
Zamawiającym jest:
Wojewódzkie  Pogotowie  Ratunkowe  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie,  ul. 
Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin, 
 NIP: 712- 241- 34- 74.
Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do 
którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę  w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 
ofertowe.

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
Postępowanie  jest  prowadzone  w  oparciu  o  zasadę  konkurencyjności,  wartość  zamówienia  nie  może 
przekroczyć kwoty 14.000 euro.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wyłonienia oferty i bez podawania 
przyczyn.
2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zwiększenia  liczby  osób  z  15  do  maksimum  20  i  podania 
informacji na ten temat do Wykonawcy, w terminie do 15. sierpnia 2012 r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki samolotowej w dniach 7- 11 września 2012 r.
Przewidywana liczebność grupy- 15 uczestników. Miejsce realizacji wycieczki: Paryż.

W cenie wycieczki Wykonawca zobowiązany jest do:
• opracowania programu wycieczki (uwzględniającego elementy zwiedzania – m.in.  Louvre, Wersal,  Wieża 

Eiffel´a, Musée d´Orsay z najsłynniejszymi dziełami impresjonistów, katedra gotycka Notre – Dame, Centrum 
G. Pompidou, spacer -  Champs Elysees, wzgórze Montmartre z Placem du Tertre i bazyliką du  Sacré Coeur, 
Dzielnica Łacińska z najstarszą uczelnią francuską Sorboną, rejs statkiem „bateau-mouche” po Sekwanie oraz 
czas wolny dla uczestników wycieczki) i jego realizacji;

• transport na trasie: Lublin- Warszawa- Lublin
• transportu samolotem na trasie: Warszawa- Paryż- Warszawa,
• transfer na trasie: lotnisko- hotel- lotnisko (w Paryżu),
• zapewnienie 4 noclegów wszystkich uczestników wycieczki w jednym hotelu w Paryżu, jak najbliżej 

centrum miasta: pokoje 2- osobowe z łazienką, z możliwością zamiany na 1-osobowe za dopłatą; 
• zapewnienie w hotelu sali dla uczestników wycieczki- drugiego dnia wycieczki w godzinach 20:00- 

24:00
• zapewnienia posiłków, tj. 4 śniadań i  4 obiadokolacji;
• pokrycia  wszystkich  opłat  związanych  z  programem wycieczki  typu  bilety/wejściówki/wstępy  do 

zwiedzanych miejsc, rejs po Sekwanie, opłaty lotniskowe, 
• opieka pilota na wyłączność grupy;
• zorganizowania  transportu  z  hotelu  w  okolice  zwiedzanych  obiektów-  w  tym  biletów 

komunikacji/metra- w cenie; 
• ubezpieczenia wycieczki oraz osób uczestniczących w wycieczce (NWW, KL, CP, bagaż), 

Dodatkowo proszę przedstawić koszt na 1 osobę opcjonalnych punktów programu wycieczki tj.:
– wieczór w kabarecie Moulin Rouge,
– wieczorem francuski, z muzyką na żywo;



IV. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, o ile:
a)  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  gospodarczej  w  zakresie  organizowania  imprez 
turystycznych  oraz  pośredniczenia  na  zlecenie  klientów  w  zawierania  umów  o  świadczenie  usług 
turystycznych.
b)  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  sytuację  ekonomiczną  i  finansową  gwarantująca  wykonanie 
zamówienia.
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie:
1.  Stosownego  wpisu  w  dokumencie  rejestrowym  potwierdzającym  możliwość  świadczenia  usług 
turystycznych
2. Posiadania minimum 2 –letniego doświadczenia w realizacji usług turystycznych.
3. Dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy umożliwiającej realizację  zamówienia w okresie 
obejmującym zamówienie.

Dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed datą  otrzymania 
zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Dokumenty powinny zostać  złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez 
Wykonawcę.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1.Cena  oferty  (brutto)  -  Cena  jednostkowa  oferty  w  przypadku  zamówienia  obejmującego  15 
uczestników wycieczki.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty 
będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 12.07.2012 r. do godziny 10:00 (liczy się data
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
•  faksem pod nr: 81 533 78 00
•  pocztą elektroniczną na adres: kadry@pogotowie.lublin.pl
•  dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego, ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin
2. Wykonawca jest związany ofertą na czas 14 dni. Wyniki i wybór oferty zostaną przedstawione na stronie 
internetowej  www.pogotowie.lublin.pl  oraz poprzez zawiadomienie Wykonawców pocztą  elektroniczną  lub 
telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych  informacji  w  Dziale  Personalnym  Zamawiającego  pod  numerem  telefonu  81  534  16  40 
(Agnieszka Bochniarz-Heba) oraz  adresem e-mail: kadry@pogotowie.lublin.pl

X. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy


