Opole, dnia 30.07.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę Wynajem autokaru na czas zajęć praktycznych / wycieczek w projekcie pn Przewodnik Turystyczny
Terenowy po województwie opolskim II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO)
1. Przedmiot zamówienia:
- Wynajem 2 autokarów na 18 dni szkoleniowych po 8 h każdy w projekcie Przewodnik Turystyczny Terenowy po
województwie opolskim II
- Wynajem dotyczy 2 autokarów (każdy dla 30 osobowej grupy + 1 osoba – trener prowadzący zajęcia) równocześnie
tego samego dnia na wycieczki/zajęcia praktyczne po województwie opolskim w ramach II Modułu (szkolenie
praktyczne) zajęć podczas kursu na przewodnika turystycznego terenowego,
- daty i dni wynajęcia autokarów według harmonogramu zajęć (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
- Wyjazdy będą odbywać się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela), w miesiącach wrzesień – październik –
listopad,
- ilość wycieczek/zajęć praktycznych to 18 dni szkoleniowych, z czego16 dni szkoleniowych będą stanowiły wycieczki
1-dniowe (początek i zakończenie w Opolu), a 2 dni szkoleniowe będą przeznaczone na wycieczkę 2-dniową połączoną
z noclegiem (początek i zakończenie w Opolu) ,
- dzienny limit kilometrów podczas każdego wyjazdu to 300 km.
- autokary muszą być wyposażone w klimatyzację oraz system audio-video wraz z mikrofonem,
- rozliczenie musi się odbywać na podstawie faktur za wykonanie usługi za dany miesiąc.
Oferta cenowa musi zawierać:
- całkowity koszt wynajęcia autokaru na 1 dzień na 8 godzin zegarowych wraz z kierowcą (z założeniem limitu
kilometrowego na 1 dzień – max. 300 km.) x 18 dni szkoleniowych (w tym 2 dni szkoleniowe będą stanowiły
wycieczkę 2 – dniową wraz z noclegiem).
Zleceniodawca nie pokrywa kosztu noclegu kierowcy, ani jego posiłków podczas wycieczki 2-dniowej.
2. Termin składania ofert: Od 30.07. do 08.08.2012 r. (włącznie) do godz. 16.00
3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
4. Ofertę cenową prosimy wysłać na adres e-mail: info@orot.pl lub fax’em na nr.: +48 77 44 12 521.
5. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej/umowy/zlecenia:
Z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa cywilno-prawna/umowa/ zlecenie.

