
 
Fundacja EKOOSTOJA 

ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno, Gidle 
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tel.: 782-853-257 

ROZEZNANIE RYNKU 

dotyczące organizacji operacji pn. „Apiturizm i Apiterapia jako dobre praktyki pszczelarskie” 

 

Nr: 1/2022 z dnia 22.06.2022 

 

Zamawiający: 

Fundacja EKOOSTOJA 

Ul. Plac Wolności 28 

97-540 Pławno 

NIP: 772-240-59-68 

 

I. Sposób i termin składania ofert  
Wykonawca w treści rozeznania rynku, znajdzie wszelkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej oferty. 

Akceptowalne formy składania ofert: 

- przekazanie wystawionych ofert osobiście w biurze Oferenta - ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno, w godz.: 8:00-

16:00 

- przesłanie listem poleconym priorytetowym (decyduje data wpływu do biura Oferenta) 

Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.  

Termin składania ofert upływa w dniu 1.07.2022 r. o godz. 16:00. 

Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3. 

Oferentem może być osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub statutową. 

 

II. Opis przedmiotu rozeznania rynku 
Przedmiotem rozeznania rynku jest wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania wyjazdu studyjnego  

w ramach organizacji operacji pn. „Apiturizm i Apiterapia jako dobre praktyki pszczelarskie”. 

Forma: umowa zlecenia 

Czas trwania umowy: 45 dni 

 

Miejsce realizacji operacji to 3 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie i województwo 

opolskie. 

 

Biuro projektu, w tym podstawowe miejsce pracy: ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno 

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 

1. Materiały  pomocnicze dla uczestników szkoleń (długopis, notatnik, torba materiałowa)  
Wykonawca przygotuje projekt oraz dostarczy następujące materiały pomocnicze: 

• notatnik: format: A5; ilość stron: min. 40; nadruk: jednostronny; kolor nadruku: czarno-biały; oprawa: miękka; 

sposób łączenia: spirala; 

• długopis: nadruk: dwustronny; kolor nadruku: czarno-biały; materiał wykonania: tworzywo sztuczne; kolor wkładu: 

niebieski; 

• torbę materiałową: rozmiar: 42x37cm; nadruk: jednostronny; kolor nadruku: czarno-biały; materiał wykonania: 

bawełna;  

Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego projekt graficzny materiałów promocyjnych w terminie  

7 dni od podpisania umowy. Zamawiający w ciągu trzech dni roboczych przedstawi uwagi do projektu, które 

Wykonawca uwzględni w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, po czym prześle do ponownej akceptacji.  

Ilość materiałów pomocniczych: 30 kompletów. 

 

2. Ubezpieczenie uczestników podczas wyjazdu studyjnego 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia NNW dla Uczestników wyjazdu studyjnego. 

Ilość Uczestników do ubezpieczenia: 30 osób 

Czas trwania ubezpieczenia: 3 dni 

 

3. Wynajem noclegów dla uczestników wyjazdu studyjnego – 2 noclegi w okolicach Nowego Sącza 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 
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Ilość noclegów: 2; łącznie 60 osobodni 

Nocleg w kraju – 2 noclegi dla 30 osób – noc z 1 na 2 dzień oraz noc z 2 na 3 dzień 

Każdy nocleg dla wszystkich uczestników zapewniony na terenie jednego obiektu o standardzie minimum 3 

gwiazdkowym w pokojach 1-2-3 osobowych.  

W koszt noclegu powinno zostać wliczone śniadanie na terenie obiektu.  

Każdy pokój będzie posiadał osobny węzeł sanitarny, klimatyzację oraz bezpłatny dostęp do wi-fi.  

Pokoje powyżej 1 osobowych będą wyposażone w pojedyncze łóżka. 

 

4. Wynajem busa/autokaru transportowego 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

Autokar klasy lux z klimatyzacją, barkiem (napoje: kawa, herbata wliczone w koszt przejazdu) oraz toaletą, TV, 

ponadto co najmniej wyposażony w komfortowe fotele uchylno - rozsuwane z podłokietnikiem, pasy bezpieczeństwa, 

półki na bagaż podręczny; indywidualne nawiewy i oświetlenia, oświetlenie sufitowe dzienne i nocne oraz 

wyodrębnione miejsce na bagaż o poj. min. 1.5 m3. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie podstawić, w czasie umożliwiającym realizację programu studyjnego, 

pojazd zastępczy o takich samych lub lepszych parametrów technicznych. 

 

W kalkulacji budżetu uwzględnia się odległość: 

- Częstochowa- Stróże Kamionna (Sądecki Bartnik) – Nowy Sącz 300km 

- Nowy Sącz – Kamianna (Pasieka Barć) – Nowy Sącz 50km 

- Nowy Sącz – Bałtów (Bałtowski Kompleks Turystyczny) 210km 

- Bałtów – Częstochowa 230km 

Łącznie 790km 

 

5. Catering dla uczestników wyjazdu studyjnego – obiad oraz kolacja 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

Obiady - 3 (dzień 1, 2, 3,) 

Kolacje - 2 (dzień 1, 2,) 

Wyżywienie zapewnione dla 30 uczestników. Dania zostaną serwowane według specyfikacji:  

Dzień 1 - obiad (dwudaniowy), kolacja, 

Dzień 2 - obiad (dwudaniowy), kolacja, 

Dzień 3 - obiad (dwudaniowy), 

-Obiad (dwudaniowy) złożony z zupy i drugiego dania mięsnego, 

-Kolacja w formie bufetu szwedzkiego, w tym min. jedno danie na ciepło, lub dwa dania ciepłe do wyboru. 

Łącznie zapewnionych zostanie 90 obiadów oraz 60 kolacji. 

Dodatkowo zapewnione do posiłków będą napoje (woda, kawa, herbata).  

 

6. Opłaty wejściowe do Pasiek pokazowych 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

- Opłata wejściowa do pasieki pokazowej - Sądecki Bartnik dla 30 Uczestników wyjazdu studyjnego 

- Opłata wejściowa do pasieki pokazowej - Pasieka Barć dla 30 Uczestników wyjazdu studyjnego 

- Opłata wejściowa do pasieki pokazowej - Kompleks Turystyczny w Bałtowie dla 30 Uczestników wyjazdu 

studyjnego 

 

 

III. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 31.08.2022 r.  

 

IV. Warunki udziału, kryteria oceny oferty, opis przyznawania punktów  
 

1. Oferty mogą składać tylko podmioty, które spełniają kryteria przedstawione poniżej: 

 

Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:  

1 do niniejszego zapytania ofertowego  

oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2; 
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; 

 wyjazdu studyjnego – załącznik nr 3; 

RIS – Rejestr Instytucji Szkoleniowej w przypadku składania oferty cenowej na część nr 6; 

 

Kryterium wyboru oferty:  
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria 

„cena”, „Czas prowadzenia działalności gospodarczej”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym 

przyporządkowano następujące wagi:  

 
Cena – 80% 

Czas prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 2 lata - 20% 

 

Największa ilość punktów do zdobycia – 100 pkt, w ramach kryteriów: 

Kryterium 1 – Najniższa cena wg wzoru: 

Cc = (cena min. (w PLN) / cena ocenianej oferty (w PLN)) x 80pkt 

Kryterium 2 – Czas prowadzenia działalności gospodarczej wg wzoru: 

DG = (najdłuższy czas prowadzenia działalności gospodarczej / czas prowadzenia działalności gospodarczej 

ocenianej oferty) x 20pkt  

 

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.  

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po 

przecinku. Zamawiający podpiszę umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 

wyboru. 

W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów wyżej w rankingu będzie ten 

Wykonawca, który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy czas prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i ponownego przeprowadzenia postępowania  

w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna ważna oferta. 

 

V. Wykonawcy składającemu oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od 

czynności Zamawiającego.  

 

VI. Wykluczeniu podlegają oferty: 
- których treść nie odpowiada treści rozeznania rynku, 

- złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w rozeznaniu rynku, 

- złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub 

kapitałowych, 

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

 

VII. Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić rozeznanie rynku bez 

podania przyczyny.  

 

VII. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2022 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Oferenta: 

Imię i nazwisko /  

nazwa firmy 
 

Adres 
 

Telefon 
 

NIP (firma)/ 

PESEL (os. fizyczna) 
 

Adres e-mail 
 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania wyjazdu 

studyjnego  w ramach organizacji operacji pn. „Apiturizm i Apiterapia jako dobre praktyki pszczelarskie”, 

niniejszym przedkładamy następującą ofertę*:  

 

 

1. Materiały  pomocnicze dla uczestników szkoleń (długopis, notatnik, torba materiałowa) 

CENA BRUTTO OFERTY za 30 kompletów materiałów pomocniczych wynosi …………………………………PLN 

(w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), w tym: 

- cena netto za 1 komplet materiałów pomocniczych ……………………… 

- cena brutto za 1 komplet materiałów pomocniczych ……………………… 

 

2. Ubezpieczenie uczestników podczas wyjazdu studyjnego 

CENA BRUTTO OFERTY za ubezpieczenie dla 30 Uczestników wyjazdu studyjnego wynosi 

…………………………………PLN (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), w tym: 

- cena netto za ubezpieczenie 1 Uczestnika wyjazdu studyjnego ……………………… 

- cena brutto za ubezpieczenie 1 Uczestnika wyjazdu studyjnego ……………………… 

 

3. Wynajem noclegów dla uczestników wyjazdu studyjnego – 2 noclegi w okolicach Nowego Sącza 

CENA BRUTTO OFERTY za 2 noclegi dla 30 Uczestników wynosi …………………………………PLN (w tym 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), w tym: 

- cena netto za 1 osobodzień  ……………………… 

- cena brutto za 1 osobodzień  ……………………… 

 

4. Wynajem busa/autokaru transportowego 

CENA BRUTTO OFERTY za 790 km wynosi …………………………………PLN (w tym podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami), w tym: 
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- cena netto za 1km  ……………………… 

- cena brutto za 1km  ……………………… 

 

5. Catering dla uczestników wyjazdu studyjnego – obiad oraz kolacja 

CENA BRUTTO OFERTY za catering dla 30 Uczestników wyjazdu wynosi …………………………………PLN (w 

tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), w tym: 

- cena netto za obiad dla 1 Uczestnika  ……………………… 

- cena brutto za obiad dla 1 Uczestnika  ……………………… 

- cena netto za kolację dla 1 Uczestnika  ……………………… 

- cena brutto za kolację dla 1 Uczestnika  ……………………… 

 

6. Opłaty wejściowe do Pasiek pokazowych 

CENA BRUTTO OFERTY za opłaty wejściowe dla 30 Uczestników wyjazdu wynosi …………………………PLN 

(w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), w tym: 

- cena netto za Opłatę wejściową do pasieki pokazowej - Sądecki Bartnik dla 1 Uczestnika …………………… 

- cena brutto za Opłatę wejściową do pasieki pokazowej - Sądecki Bartnik dla 1 Uczestnika …………………… 

- cena netto za Opłatę wejściową do pasieki pokazowej - Pasieka Barć ik dla 1 Uczestnika …………………… 

- cena brutto za Opłatę wejściową do pasieki pokazowej - Pasieka Barć dla 1 Uczestnika …………………… 

- cena netto za Opłatę wejściową do pasieki pokazowej - Kompleks Turystyczny w Bałtowie dla 1 Uczestnika 

…………………… 

- cena brutto za Opłatę wejściową do pasieki pokazowej - Kompleks Turystyczny w Bałtowie dla 1 Uczestnika 

…………………… 

 

 

*Części zamówienia, na które nie zostanie przedłożona wycena, prosimy pozostawić nie wypełnione, bądź je przekreślić. 

 

  

 

.......................................... ................................................................ 

(data) (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2022 

 

 

 

 

.........................................................      ……………………….., (data)………….... 

(pieczątka/imię i nazwisko Oferenta)  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym – Fundacja EKOOSTOJA, osobowo lub 

kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli;  

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

…………………………………………….………  

podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2022 

 

Ramowy program wyjazdu studyjnego 

Liczebność grupy: 30 osób 

Osoby dodatkowe: koordynator projektu, przedstawiciel Partnera KSOW, kierowca 

 

Plan wyjazdu (godziny nie są jeszcze znane na tak wstępnym etapie planowania) 

 

Dzień 1  

• Zbiórka w centrum Częstochowy. 

• Przejazd do zaawansowanej technologicznie pasieki pokazowej znajdującej się w Polsce, Sądecki Bartnik -Stróże 

Kamionna www.bartnik.pl ;  

• Rozpoczęcie pokazu pracowni pszczelarskiej wraz z opisem funkcjonalności: 

o Prelekcja właściciela pasieki z początków działalności i ciekawostek związanych z jej prowadzeniem i dobrych 

praktyk;  

• Przerwa obiadowa;  

o Pokaz i prelekcja pasieki pokazowej i domków do apiterapi 

• Zakończenie spotkania; 

• Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do granicy polsko-słowackiej 

• Postój: kolacja i zakwaterowanie w hotelu (okolice Nowego Sącza); 

 

Dzień 2 

• Śniadanie i zbiórka przed hotelem 

• Przejazd do polskiego centrum apiterapii - Pasieka "BARĆ" im ks. dra Henryka Ostacha – www.kamianna.pl  

• Rozpoczęcie pokazu pracowni pszczelarskiej wraz z opisem funkcjonalności: 

o Prelekcja właściciela pasieki z początków działalności i ciekawostek związanych z jej prowadzeniem i dobrych 

praktyk;  

• Przerwa obiadowa;  

o Pokaz i prelekcja pasieki pokazowej 

• Zakończenie spotkania; 

• Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do hotelu na kolację 

 

Dzień 3 

• Śniadanie i zbiórka przed hotelem 

• Przejazd do Kompleksu Turystycznego w Bałtowie www.juraparkbaltow.pl   

• Rozpoczęcie pokazu skansenu pszczelarskiego: 

o Domki do apiterapii oraz inne zabiegi lecznicze z wykorzystaniem produktów pszczelich;  

• Przerwa obiadowa;  

o Udział w Ogólnopolskim Święcie Pszczoły 

• Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do Częstochowy 

 

 

Uwaga: 

W roku 2022 Świętokrzyskie Święto Pszczoły 2022 odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia 2022r. w Bałtowie, dlatego 

też, wyjazd studyjny przewiduje się do realizacji w terminach: 17-21 sierpnia 2022r. 

 

 

 

 
.......................................... ................................................................ 

(data) (podpis osoby upoważnionej) 

 


