
Projekt „Twoja przyszłość z Tischnerówką” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 NA USŁUGĘ REALIZACJI WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH 

 
W związku z realizacją projektu „Twoja przyszłość z Tischnerówką” RPLD11.01.04-10-0016/17-00, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w XXIII LO z 
siedzibą przy al. Piłsudskiego 159, 92-301 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługi realizacji 
wyjazdów edukacyjnych. 
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 Miasto Łódź, gdzie odbiorcą usługi jest XXIII LO w Łodzi, al. Piłsudskiego 159, 92-301.  

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie jest realizowane na podstawie Art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dla zamówień i konkursów, których wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest 

w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady rozeznania rynku określonej w wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

3. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA: Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie szkoły.  

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji wyjazdów edukacyjnych - jednodniowe wyjazdy do 
instytucji naukowych) dla uczniów/uczennic XXIII LO w Łodzi.  

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu: co najmniej 1 warsztat. 

Koszt usługi obejmuje ustalenie z Dyrekcją XXIIILO  w Łodzi daty wyjazdu wrzesień-październik 2020 
roku, koszt wyjazdu dydaktycznego do Torunia na 1 dzień, udostępnienie autokaru/busa dla 120 
uczniów (2 wyjazdy po 60 osób) i 4 opiekunów (na każdy wyjazd) do przejazdów w uzgodnionych ze 
Szkołą terminie, opiekę pilota, pobyt w Młynie Wiedzy, bilety wstępu dla uczniów i opiekunów, 
ubezpieczenia NNW uczestników, obiad. Organizacja przewozu dzieci musi spełniać wymogi zgodnie z 
przepisami Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, dotyczące przewozu dzieci wraz z 
ubezpieczeniem.  
 
5. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (załączniki nr 1, 2) do niniejszego ogłoszenia należy składać 
do dn. 18.09.2020 r., do godz.12.00: 
- osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie,  
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: XXIII LO al. Piłsudskiego 159, 92-301 Łódź 
- lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@lo23.elodz.edu.pl 
z oznaczeniem: Ofertę w formie papierowej należy opatrzyć opisem: „OFERTA NA ORGANIZACJĘ 
WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH ”.  
4. Kryterium wyboru oferty : 100% cena 
 
Cena musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia  
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Ceną ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym jest cena brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  W przypadku błędu w podsumowaniu pozycji tabeli w poszczególnych częściach 
Formularza ofertowego, Zamawiający jako prawidłowe uzna ceny jednostkowe  i w konsekwencji 
poprawi błąd rachunkowy w obliczeniu wartości brutto dla danej pozycji i podsumowaniu tych 
wartości. Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli. 
 
6. Osoba upoważniona do kontaktu: 

Barbara Makowska - Dyrektor Szkoły  
 

7. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia 
nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30 000 euro. 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia 
przez XXIII LO w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony Oferenta do zawarcia 
umowy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 odwołania, unieważnienia postępowania w całości lub części na każdym etapie bez podania 
przyczyny; 

 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest XXIII LO z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 159, 
2. 92-301, Łódź reprezentowana przez Dyrektor Barbarę Makowską. 
3. 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w XXIII LO pod adresem e-mail: 
4. j.metrycki@inspektor-rodo.com.plPodanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
5. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. 
6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym  do ich otrzymania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, 
kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze 
zm.).  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 
Pani/Pan prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;  
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia.  
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9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.  
10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego.  
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
Łódź, 14 września 2020 r. 

 
Barbara Makowska - Dyrektor  

 
XXIII LO w Łodzi 


