
                                               Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

 których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
 równowartości kwoty 130.000 złotych.

zamawiający:    Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
zamówienie na:    organizację staży zawodowych uczniów w ramach programu Erasmus+

wartość:    poniżej 130.000 złotych
termin składania ofert:    31.01.2023 

Warszawa, 24.01.2023 

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT 

w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych

   organizację staży zawodowych uczniów w dziedzinie turystyki w ramach programu Erasmus+
akcja KA121-VET - Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących 

się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Numer projektu: 2022-1-PL01-
KA121-VET-000065690

dla Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
e-mail: zs7@eduwarszawa.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  organizacja  staży  zawodowych  uczniów  w  Hiszpanii,  która  musi
obejmować poniższe koszty dla 7 uczniów niepełnoletnich oraz 2 opiekunów:

a) przelot  wraz z bagażem na trasie  Polska-Hiszpania-Polska (wylot  z  Warszawy 23.04.2023,
powrót do Warszawy 24.05.2023);

b) zakwaterowanie w hotelu we wspólnych pokojach;
c) wyżywienie (1 posiłek ciepły dziennie/1 osobę);
d) transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania oraz powrót;
e) ubezpieczenie;
f) opiekun na miejscu;
g) organizacja staży według życiorysów Europass i wykształcenia uczniów (turystyka), wsparcie

staży w tym obsługa, dokumenty i certyfikaty Erasmus+.

2. Oferta  Wykonawcy, który nie zapewni kompletności  wymaganego asortymentu i  wymagań
określonych w opisie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

                                               III. SPOSÓB DOSTARCZENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa do godziny
16.00, do dnia 31.01.2023 lub przesłać drogą elektroniczna na adres: zs7@eduwarszawa.pl.
W przypadku wysyłki Oferty pocztą, za datę dostarczenia uznaje się dzień stempla pocztowego.

IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Wykonawca  w  przedstawionej  ofercie  cenowej  winien  zaoferować  cenę  kompletną,
jednoznaczną i ostateczną, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie. 

2. Zamawiający  informuje,  że  ewentualne  rabaty,  bonifikaty,  promocje,  upusty,  itp.  należy



uwzględnić w cenie oferty. 
3. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

V. KRYTERIA OCENY OFERT: 

100% - cena (kryterium cenowe).


