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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 
INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  

Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma Sp. z o .o Sp.k. 
Ul. Mysłowicka 15 
01-612 Warszawa 
Imię i nazwisko: Karolina Mirowska 

e-mail: karolina.mirowska@projektgamma.pl 

tel.:  789 080 922 

 

 
INFORMACJE O PROJEKCIE: 
Tytuł projektu: „Zawodowy Pakiet Startowy” 

Numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0032/17 

Celem głównym projektu jest: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały 

dydaktyczne, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego (6K;2M) i zwiększenie zdolności 

do zatrudnienia 53 uczennic i 27 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-

edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły. 

Termin realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020. 

Obszar realizacji: Projekt realizowany w Technikum w Sycowie działającym w ramach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sycowie  

 

W związku z realizacją projektu „Zawodowy Pakiet Startowy” nr RPDS.10.04.01-02-0032/17 (dalej „Projekt”) 

zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na wykonanie usługi polegającej na 

transporcie autokarem uczniów oraz opiekunów z ZSP w Sycowie, łącznie zaplanowano 5 wyjazdów.  

a. wyjazd – trasa Syców - Wrocław – Wrocław – Syców ( 20 uczniów oraz opiekunowie) 

b. wyjazd – trasa Syców- Wrocław – Wrocław – Syców ( 10 uczniów oraz opiekunowie) 

c.  wyjazd - trasa Syców - Wrocław – Wrocław – Syców ( 1x 20 uczniów oraz opiekunowie) opcjonalnie 

trasa Syców - Opole – Opole  – Syców 

d. wyjazd - trasa Syców - Wrocław – Wrocław – Syców ( 1x 20 uczniów oraz opiekunowie) opcjonalnie 

trasa Syców - Opole – Opole  – Syców 

e. wyjazd - trasa Syców - Wrocław – Wrocław – Syców ( 1x 10 uczniów oraz opiekunowie) opcjonalnie 

trasa    Syców - Opole – Opole  – Syców. 

 

 

Organizatorem wycieczki (imprezy turystycznej) może być firma turystyczna lub przedsiębiorca posiadający 

pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych. 

 

Wymagania dotyczące autokaru: 

-każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne, 

- autokar przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży powinien zostać oznakowany 

z przodu i z tyłu specjalnymi symbolami jako przewożący dzieci i młodzież szkolną, 
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- autokar powinien posiadać wyjścia awaryjne (oznaczone), do których dostęp nie powinien być utrudniony, 

- autokar powinien posiadać dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, 

a druga wewnątrz autobusu, w miejscu dostępnym w razie potrzeby jej użycia, 

- autokar musi posiadać apteczkę doraźnej pomocy - wskazana torba bezpieczeństwa (ratunkowa), a nie 

typowa apteczka samochodowa, 

- autokar powinien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, jeżeli tak jest, należy bezwzględnie 

przestrzegać ich stosowania. 

 

Termin  i miejsce realizacji zamówienia: od czerwiec 2019 roku do sierpnia 2020 roku. 
 
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w rozumieniu zasady 
konkurencyjności. Służy jedynie oszacowaniu wartości planowanego zamówienia. 
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi do dnia 27 maja 2019 roku na adres: 

karolina.mirowska@projektgamma.pl  

 
 
                                                   FORMULARZ ODPOWIEDZI NA SZACOWNIIE WARTOŚCI USŁUGI 
 
Prosimy o podanie kosztu  1 wyjazdu w kwocie brutto oraz łącznej ceny brutto  za realizację całości zamówienia 
(tj. całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy) 
 
Szacunkowy koszt realizacji 1 wyjazdu: 

 
 

 
 

Szacunkowy koszt realizacji  całej usługi: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Imię i nazwisko 

 
 
Nr telefonu 

Dane firmy (pieczątka firmowa i podpis) 

 


