Bukowina Tatrzańska, dnia 12.12.2018 r.
Gmina Bukowina Tatrzańska
Ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2018/GZO
na:
1. wynajęcia stoku narciarskiego wraz instruktorem do nauki jazdy oraz wypożyczenia
sprzętu narciarskiego dla dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w
roku 2019 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa
Małopolskiego w roku 2019)
1. Pełna nazwa Zamawiającego:
Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska,
NIP: 7361717220, tel. (18)2000870, fax: (18)2077019.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie stoku narciarskiego dla dzieci wraz z usługą
instruktora oraz wypożyczeniem sprzętu narciarskiego (narty z wiązaniami, buty, kijki,
kask, ochraniacze dla dzieci które będą potrzebować)- niezbędnego do realizacji projektu
przewidującego naukę jazdy na nartach i snowboardzie dla dzieci ze szkół dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bukowina Tatrzańska. Oferent przyjmuje na siebie
odpowiedzialność za prawidłową realizację zajęć oraz bezpieczeństwo uczniów w trakcie
tych zajęć. Uczniowie na stok dowiezieni oraz odebrani ze stoku będą przez
rodzica/opiekuna.
Zamawiający przewiduje 8 wyjazdów dwugodzinnych, dla każdej z trzech 10cioosobowych grup uczniów uczących się jazdy na nartach oraz 8 wyjazdów
dwugodzinnych, dla każdej z trzech 10-cioosobowych grup uczniów uczących się jazdy na
snowboardzie. Zajęcia odbywać się muszą w godzinach popołudniowych, przewidujemy
godziny 16:15 – 18:15, od poniedziałku do soboty.
Oferowana cena ma dotyczyć należnej łącznej kwoty- za 1 grupę, tj. 10 osób, z
rozbiciem na koszt wynajęcia stoku, koszt instruktora oraz koszt wypożyczenia sprzętu.
3. Termin wykonania zamówienia:
Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający
przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 14 stycznia
2019 roku do 29 marca 2019 roku.
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny
Zespół Oświatowy w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Długiej 144, 34-530 Bukowina
Tatrzańska. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy
postępowania ofertowego nr 1/2017/GZO . Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie: do dnia 28 grudnia 2018 roku- do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do
GZO).
5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty,
7. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.
Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

12.12.2018 r.
data

Zofia Kuczyńska, tel. (18) 2000836
(imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

12.12.2018. r.

Andrzej Pietrzyk
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

