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Poniatowa, dnia 21.09.2010 roku 
 
Organizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół z Gminy Poniatowa  
w ramach projektu „Rozwinąć Skrzydła” 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Zamawiający 
Miejsko Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty 
Adres:  Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 
Telefon, fax: 81 820-13-29, 81 820-45-05 e-mail: kaczmarski_mgzoo@poczta.fm 
adres strony internetowej: www.sp.poniatowa.pl/rs/ 
godziny urzędowania 7.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku) 
 
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o niniejszym zamówieniu opublikowano 
w dniu 21.09.2010 r. (numer ogłoszenia: 259423-2010) oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.sp.poniatowa.pl/rs/). 

Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować do 
jednostki organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej niniejsze postępowanie. 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) 
 
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcami mają mieć formę pisemną. 

2) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

3) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: P. Edwin Kaczmarski 
– tel. 81-820-13-29. 

4) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. 
od 8.00 do 15.00 pod wyżej wymienionym numerem telefonu lub osobiście pod wyżej 
wymienionym adresem. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
uzyskać na wniosek Wykonawcy w Miejsko - Gminnym Zespole ds Obsługi Oświaty 
Adres:  Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 

5) oraz na stronie internatowej: www.sp.poniatowa.pl/rs 
 
4. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez Zamawiającego. 
1) Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać: 

http://www.sp.poniatowa.pl/rs/�
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a) zmiany treści SIWZ oraz terminu składania ofert. Informację o dokonanych zmianach 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i przekaże Wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ. 
2) Każda taka zmiana staje się wiążąca w momencie jej wprowadzenia. 
 

Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem Zamówienia jest: 
zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „Rozwinąć 
Skrzydła” - Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 
Przedmiot zamówienia  składa się z serii wyjazdów w  pięciu częściach: 
Część I 
Wyjazd edukacyjny - Toruń, Malbork - 3 dni (transport, przewodnik, opiekunowie, bilety, 
noclegi, wyżywienie, materiały) - 6 grup po 45 osób; termin realizacji – czerwiec 2011. 
Część II 
Wyjazd edukacyjny – Lublin - 1 dzień (transport, przewodnik, opiekunowie, bilety, 
wyżywienie, materiały)  - 10 grup po 45 osób; termin realizacji – październik  2010   
Część III 
Wyjazd edukacyjny - Warszawa -  2 dni (transport, przewodnik, opiekunowie, bilety, noclegi, 
wyżywienie, materiały ) - 7 grup po 45 osób; termin realizacji – maj 2011. 
Część IV 
Wyjazd edukacyjny- Bałtów - 1dzień (transport, przewodnik, opiekunowie, bilety, wyżywienie, 
materiały) - 7 grup po 45 osób; termin realizacji – czerwiec 2011. 
Część V  
Organizacja wyjazdu językowego - 9 dni (transport, lektor, sale, materiały, opieka, 
zakwaterowanie, wyżywienie) - 1grupa - 45 osób; termin realizacji – lipiec 2011. 
 
2. Kod (CPV: 63511000-4) 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 
 
4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia (miejsca i termin 
realizacji) zawarty jest w Projektach  umów stanowiących Załączniki Nr 3.1 do 3.5 do SIWZ  
oraz Załączniki Nr 5.1 do 5.5 do SIWZ. 
 
5. Podstawy i warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projektach umów 
stanowiących Załączniki Nr 5.1 do 5.5 do SIWZ. 
 
6. Składanie ofert wariantowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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Rozdział III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (wymagane dokumenty). 

 
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo 
zrealizować Zamówienia , w szczególności: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) dysponują potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie 
zamówienia tj:  
    a) posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej  100.000,00 zł, 
    b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
5) nie podlegają wykluczeniu w związku z treścią art. 24 ust 1 ustawy PZP. 
Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, 
potwierdza się poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz w oparciu o poniższe dokumenty. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy PZP). 
Stwierdzenie spełniania ww. warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę 
dokumentów składanych przez Zamawiającego od Wykonawcy, metodą spełnia / nie 
spełnia. 
 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 
w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia, dokumenty: 
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP  
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ; 
3) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że usługi zostały wykonane z należytą starannością 
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(minimum 3 wycieczki) – wg Załącznika nr 4 do SIWZ 
 
UWAGA: 
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w wykazie wykonanych usług 
odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, rozumie się 
minimum trzy wycieczki zorganizowane dla co najmniej 30 osób dla trzech różnych 
podmiotów. 
Na potwierdzenie powyższego należy załączyć rekomendacje od trzech różnych podmiotów 
potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku Nr 4 zostały wykonane z należytą 
starannością. 
 
4) opłaconą polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
5)  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, wystawioną nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
3. Oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte w Formularzu ofertowym 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 
2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
SIWZ; 
3) Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty zawierające umocowanie do złożenia 
i podpisania pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy 
czynności tych dokonuje pełnomocnik; 
4) Umowę spółki cywilnej - w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna. 
 
4. Wymagania dotyczące składanych dokumentów: 
1) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone 
w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i 
poświadczone podpisem przez Wykonawcę. 
2) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z rejestru lub ewidencji działalności 
gospodarczej lub przez pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 
3) Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być sporządzone w języku 
polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
5) Informacje składane w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 
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z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 
6) Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w formularzu ofertowym. 
 
5. Uzupełnienie dokumentów i wyjaśnienia dotyczące treści oświadczeń i dokumentów. 
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub 
dokumentów. 

 
Rozdział IV. WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdział V. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
1. Dopuszczalna ilość ofert składanych przez jednego Wykonawcę. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę do każdej części 
zamówienia. 
 
2. Koszt sporządzenia oferty. 
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
3. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1) Oferta wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie 
pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, 
czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
2) Zaleca się, aby wszystkie zapisane kartki oferty wraz z załącznikami i wymaganymi 
dokumentami były ponumerowane i parafowane przez upoważnione osoby, przy czym 
przynajmniej na formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być wraz z pieczęcią firmową i 
imienną Wykonawcy. 
3) Wszelkie kopie dokumentów lub ich odpisy należy opatrzyć klauzulą 
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, oraz powinny być poświadczone przez Wykonawcę 
lub osobę upoważnioną. 
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być wykonane w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu 
za zgodność z oryginałem. 
5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 
6) Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień 
niniejszej dokumentacji (treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ). Zaleca się żeby 
formularz oferty stanowił pierwszą stronę oferty. 
7) Zaleca się, aby oferta była spięta w sposób trwały uniemożliwiający dekompletację. 
8) Wykonawca w ramach oferty może wypełnić druki stanowiące Załączniki do SIWZ, lub 
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sporządzić własne, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się 
we wzorach. 
9) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 
4. Sposób utajnienia dokumentów 
1) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być: 
a) spięte i włożone w oddzielną, nieprzeźroczystą okładkę, 
b) specjalnie opisane na okładce np.: tajemnica przedsiębiorstwa, 
c) wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. 
2) Za tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze 
zmianami) rozumie się nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje technologiczne, 
techniczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy, adresu oraz ceny 
oferty czyli informacji podlegających odczytaniu na otwarciu ofert. 
 
5. Opakowanie oferty 
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy 
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia 
zabezpieczenia. 
2) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na: 
Miejsko Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty 
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa    
i oznaczone adnotacją „OFERTA – na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla 
uczniów w ramach projektu „Rozwinąć Skrzydła”, z dopiskiem: "nie otwierać przed  
29.09.2010 r. godz.10.10". 
3) W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania 
ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub 
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 

Rozdział VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 
1. Termin składania ofert 
1) Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2010 roku do godz. 10.00 na adres: 
Miejsko - Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty 
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 
II piętro pok. nr 212  
2) Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki 
przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie 
złożenia oferty. 
 
2. Otwarcie ofert 
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.09.2010 roku o godz. 10.10 w siedzibie 
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Zamawiającego, to jest:  Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej, ul. 
Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa pok. nr  208 . 
2) Otwarcie ofert jest jawne. 
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. 
5) Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 
 
3. Termin związania ofertą. 
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od upływu terminu 
składania ofert. 
2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu Wykonawcy mogą również przedłużać 
termin związania ofertą z własnej inicjatywy. 
 

Rozdział VII. OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ 
 
1. Wykonawca określi cenę ofertową w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 
do SIWZ. Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu 
przez Zamawiającego lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych 
zapisów znajdujących się we wzorze. 
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (umowy). Cena 
musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 
3. Cena ofertowa winna obejmować całość nakładów związanych z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. Cena ofertowa musi uwzględniać podatek VAT. 
4. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
Uwaga: 
Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonywaniem przemnożeń 
i sumowań dokonać zaokrąglenia ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Kwota ofertowa określona w formularzu ofertowym będzie traktowana jako ostateczna 
cena  ofertowa i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom i zmianom. 
6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 
polskich. 
7. Zamawiający ma prawo poprawić w ofercie: 
a) omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, w szczególności polegające 
na niezgodności oferty z SIWZ, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 



R o z w i n ą ć  S k r z y d ł a  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

8 

8. Wykonawca w terminie 6 dni od daty otrzymania zawiadomienia może sprzeciwić się 
dokonaniu poprawek, o których mowa w pkt. 7 lit. c. 
 

Rozdział VIII. KRYTERIA OCENY OFERT, ODRZUCENIE OFERTY, WYBÓR OFERTY, 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. 
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu, wg poniżej podanego kryterium: 
Kryterium, Waga kryterium 
Cena: 100 %. 
 
2. Odrzucenie oferty 
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą PZP oraz SIWZ zostaną odrzucone. 
 
3. Wybór oferty 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z 
postępowania, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryterium zawartego 
w SIWZ. 
W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
korzystniejszych. 
 
4. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli żaden z Wykonawców nie spełni wymagań 
zawartych w SIWZ. 
 

Rozdział IX. UMOWA 
 
1. Zawarcie umowy 
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia: 
- zaświadczenia o zarejestrowaniu jako czynnego podatnika od towarów i usług, jeżeli 
jest podatnikiem tego podatku. Niniejsze zaświadczenie jest wydawane na podstawie art. 96 
ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 
ze zm.). Jeżeli Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem VAT składa oświadczenie. 
- dokument nadania numeru NIP. 
2) Jeżeli wybrany Wykonawca z jakiegokolwiek powodu odmówi zawarcia umowy, wówczas 
Zamawiający zaproponuje jej podpisanie Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert. 
2. Projekt przyszłej umowy 
 
 
Projekty umów stanowią Załączniki Nr 5.1 do 5.5  do SIWZ. 
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Rozdział X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
W postępowaniu, tym Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów , określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. tekst jedn. z 2007r. Nr 223, poz.1655) 
przysługują środki odwoławcze, określone w art. 179-183 ustawy PZP. 
 
Załączniki do SIWZ: 
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy – WZÓR. 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA JEST OSOBĄ 
FIZYCZNĄ). 
Załączniki Nr 3.1 do 3.5 – Programy wyjazdów edukacyjnych. 
Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych usług. 
Załączniki nr 5.1 do 5.5 - Projekty umów wraz z załącznikami. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTOWY 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa: ………………………………………………………………………………..............……… 
Siedziba Wykonawcy …………………………………………………......................…... 
Nr telefonu/faks: …………………………………………………………….......................... 
Nr NIP: …………………………………………………………………...........................…. 
W związku z ogłoszonym postępowaniem o wartości  przekraczającej 14 000 euro 
prowadzonym w trybie procedury otwartej na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla 
uczniów w ramach projektu „Rozwinąć Skrzydła” 
 
I. Zobowiązujemy się do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w załączonych projektach umowy, za cenę:  
Kwota netto:.................................. PLN 
W tym VAT:..................................... , tj. ......% 
kwota brutto...................................... PLN 
słownie brutto: ............................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
 
Na oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące części: 
Lp. Część: Cena netto VAT Cena brutto 
1. Wyjazd edukacyjny 

Toruń, Malbork 
   

2. Wyjazd edukacyjny 
Lublin 

   

3. Wyjazd edukacyjny 
Warszawa 

   

4. Wyjazd edukacyjny 
Bałtów 

   

5. Wyjazd językowy    
OGÓŁEM    
*wartość OGÓŁEM należy wpisać jako cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia. 
 
II. Oświadczamy, że: 
1) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
2) Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3) Dysponujemy potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie 
Zamówienia. 
4) Nie podlegamy wykluczeniu w związku z treścią art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 
5) Akceptujemy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i projekcie 
umowy. 
6) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 
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7) Zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami 
określonymi w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
8) Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, 
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem. 
 
 
 
 
 
................................ dn. .................... 2010 r. ............................................................... 

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis 
osoby umocowanej do dokonywania czynności 
w imieniu wykonawcy 

......................................... 
       pieczątka firmy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Przedmiot zamówienia: 
zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „Rozwinąć 
Skrzydła” 
OŚWIADCZENIE W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
(w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną) 
Imię i Nazwisko 
Wykonawcy:…...................................................................................................... 
Siedziba Wykonawcy:......................................................................................................... 
Oświadczam, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) nie 
podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
................................. dn. .................... 2010 r. ............................................................ 

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 
umocowanej do dokonywania czynności 

w imieniu Wykonawcy 
 
 
 
..................................................... 
pieczątka firmy 
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załącznik nr 3.1 do SIWZ 
 
PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNEGO  
do miejscowości: Toruń i Malbork -3 dni 
 
1. Ilość osób - 6 grup po 45 osób w dniach od ok. 27 czerwca 2011r. do  ok. 16 lipca 2011r. 
2. Punkty zbiórek uczestników wycieczki: 
 Poniatowa - Gimnazjum im JP II, Poniatowa –SP, Kowala –SP, Niezabitów - SP,  
 Poniatowa Kolonia – SP, Kraczewice – SP. 
3. Cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika winna zawierać następujące świadczenia: 
a/ wyżywienie –  dzienna wartość energetyczna  min 2700 kcal: I dzień  – obiad, kolacja, II 
dzień-śniadanie, obiad, kolacja, 
III dzień- śniadanie, obiad, kolacja. 
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, 
c/ opieka pilota znającego trasę wycieczki, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego,  
d/ przewodnik podczas zwiedzania miejsc zabytkowych, 
e/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
f/ podatek VAT, 
g/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
h/ noclegi – pokoje 2,3 i 4  osobowe z łazienkami, zakwaterowanie w jednym ośrodku. 
4. Program wyjazdu edukacyjnego: 
Przejazd autokaru: Poniatowa- Toruń – Malbork - Poniatowa. 
Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem: Stare Miasto: gotycki ratusz,  pomnik Mikołaja 
Kopernika, kamienica Pod Gwiazdą, neorenesansowy Dwór Artusa, Kościół Świętego 
Ducha, gotycki kościół NMP, gotycka  bazylika  katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty, dom Kopernika w którym urodził się przyszły astronom, ulica Mostowa 14 – 
pałac Fengera z 1742 r w którym urodził się F. Skarbek uczony, pisarz i malarz, mury 
miejskie z XIV – XV w z Krzywą Wieżą oraz bramami – Klasztorną, Żeglarską i Mostową . 
Planetarium i Orbitarium, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku. 
5. Sporządzony program należy w postaci załącznika dołączyć do formularza 
ofertowego, 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki w uzgodnieniu z 
Wykonawcą, w ramach tych samych kosztów. 
7. Usługa płatna przelewem po jej zrealizowaniu. 
 
…………………………..  
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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załącznik nr 3.2 do SIWZ 
 
PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNEGO  
do miejscowości: Lublin – 1 dzień.  
 
1. Ilość osób -10 grup po 45 osób w dniach październik 2010 r. 
2. Punkty zbiórek uczestników wycieczki:  Poniatowa - Gimnazjum im JP II, Poniatowa –SP, 
Kowala –SP, Niezabitów - SP,  Poniatowa Kolonia – SP, Kraczewice – SP. 
3. Cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika winna zawierać następujące świadczenia: 
a/ wyżywienie - obiad,  
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, 
c/ opieka pilota znającego trasę wycieczki, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego,  
d/ przewodnik  
e/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
f/ podatek VAT, 
g/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
4. Program wyjazdu edukacyjnego: 
Przejazd autokaru: Poniatowa- Lublin- Poniatowa. Pokazy z fizyki na UMCS. 
Zwiedzanie podziemi Lublina –dla dzieci starszych. 
Park rozrywki - dla dzieci młodszych , zamiennie. 
5. Sporządzony program należy w postaci załącznika dołączyć do formularza 
ofertowego, 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, w ramach tych samych kosztów. 
7. Usługa płatna przelewem po jej zrealizowaniu. 
 
 
 
 
 
…………………………..  
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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załącznik nr 3.3 do SIWZ 
 
PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNEGO  
do miejscowości: Warszawa -2 dni 
 
1. Ilość osób -7 grup po 45 osób w dniach 04.05.2011- 31.05.2011 
2. Punkty zbiórek uczestników wycieczki:  Poniatowa- Gimnazjum im JP II, Poniatowa –SP, 
Kowala –SP, Niezabitów - SP,  Poniatowa Kolonia – SP, Kraczewice – SP. 
3. Cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika winna zawierać następujące świadczenia: 
a/ wyżywienie dzienna wartość energetyczna  min 2700 kcal - I dzień  – obiad, kolacja, II 
dzień-śniadanie, obiad, kolacja, 
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, 
c/ opieka pilota znającego trasę wycieczki, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego,  
d/ przewodnik podczas zwiedzania miejsc zabytkowych, 
e/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
f/ podatek VAT, 
g/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
h/ noclegi –pokoje 2,3 i 4  osobowe z łazienkami, zakwaterowanie w jednym ośrodku. 
4. Program wyjazdu edukacyjnego: 
Przejazd autokaru: Poniatowa- Warszawa - Poniatowa. 
Zwiedzanie: 
- Park Łazienkowski, Pałac na Wodzie, 
- Urząd Rady Ministrów, 
- Plac Teatralny, 
- Plac Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, 
- Ogród Saski, 
- Muzeum Powstania Warszawskiego, 
- Katedra Św. Jana, 
- Plac Zamkowy, 
- Stare Miasto, 
- Muzeum Techniki,  
- Cmentarz Powązkowski – zwiedzanie grobów znanych Polaków 
- zwiedzanie Pałacu w Wilanowie  
5. Sporządzony program należy w postaci załącznika dołączyć do formularza 
ofertowego, 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, w ramach tych samych kosztów 
7. Usługa płatna przelewem po jej zrealizowaniu. 
 
 
 
…………………………..  
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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załącznik nr 3.4 do SIWZ 
 
PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNEGO  
do miejscowości: Bałtów – 1 dzień 
 
1. Ilość osób -7 grup po 45 osób w dniach 14.06.2011-23.06.2011 
2. Punkty zbiórek uczestników wycieczki: 
Poniatowa – SP, Kowala – SP, Niezabitów - SP,  Poniatowa Kolonia – SP, Kraczewice – SP. 
3. Cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika winna zawierać następujące świadczenia: 
a/ wyżywienie - obiad, 
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, 
c/ opieka pilota znającego trasę wycieczki, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego,  
d/ przewodnik podczas zwiedzania miejsc zabytkowych, 
e/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
f/ podatek VAT, 
g/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
4. Program wyjazdu edukacyjnego: Przejazd autokaru: Poniatowa- Bałtów- Poniatowa. 
Zwiedzanie Parku Dinozaurów i Muzeum Jurajskiego, przejażdżka wozem turystycznym po 
terenie Bałtowa ( lub przejażdżka kolejką po Bałtowie),  zabytkowy młyn, zwiedzanie 
Zwierzyńca Bałtowskiego, spływ tratwami (do uzgodnienia z Zamawiającym) , Kino emocji - 
Cinema 5D 
5. Sporządzony program należy w postaci załącznika dołączyć do formularza 
ofertowego, 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, w ramach tych samych kosztów. 
7. Usługa płatna przelewem po jej zrealizowaniu. 
 
 
 
 
 
 
……………………….. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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załącznik nr 3.5 do SIWZ 
 
PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNEGO JĘZYKOWEGO  
 
do miejscowości położonej w górach Krynica lub podobna miejscowość – 9 dni 
 
1. Ilość osób -1 grupa - 45 osób w dniach  04.07.2011r. - 30.07.2011r. 
 
2. Punkty zbiórek uczestników wycieczki: 
 Poniatowa- Gimnazjum im JP II, Poniatowa – SP, Kowala – SP, Niezabitów - SP,  
 Poniatowa Kolonia – SP, Kraczewice – SP. 
 
3. Cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika winna zawierać następujące świadczenia: 
a/ wyżywienie - dzienna wartość energetyczna  min 2700 kcal- I dzień  – obiad, kolacja,  
 II – IX - dzień-śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, 
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, 
c/ koszty wynagrodzenia lektorów, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego,  
d/ materiały edukacyjne, 
e/ sale,  
f/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
g/ podatek VAT, 
h/ noclegi – pokoje 2,3 i 4  osobowe z  łazienkami, zakwaterowanie w jednym ośrodku. 
i/  zwiedzanie atrakcji turystycznych najbliższej okolicy, 
j/ przewodnik podczas zwiedzania miejsc zabytkowych, 
 
4. Program wyjazdu edukacyjnego: 
Przejazd autokaru: Poniatowa - Krynica (lub podobny) - Poniatowa. 
Wyjazd połączony z efektywną i intensywną nauką języka angielskiego lub niemieckiego. 
z uwzględnieniem terminologii krajobrazu górskiego. Zajęcia językowe prowadzone mają być 
przez wykwalifikowanych lektorów (pożądane by byli wskazani przez zamawiającego), także 
native speakers w grupach 10-15 osobowych w wymiarze ok. 30 godzin. Dzieci i młodzież 
podzielona zostanie na grupy wg stopnia zaawansowania języka. Podczas zajęć będzie 
stosowana metoda komunikacyjna nastawiona na praktyczne używanie języka. Wszyscy 
uczestnicy będą znajdować się pod opieką  pedagogiczną i medyczną (lekarz, pielęgniarka) 
w ośrodku wypoczynkowo -szkoleniowym 
5. Sporządzony program należy w postaci załącznika dołączyć do formularza 
ofertowego, 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany programu wyjazdu w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, w ramach tych samych kosztów. 
7. Usługa płatna przelewem po jej zrealizowaniu. 
…………………………..  
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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załącznik Nr 4 do SIWZ 
Wykaz wykonanych usług 
Składając Ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na  zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów w ramach 
projektu „Rozwinąć Skrzydła” na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w 
SIWZ oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 
trzech lat następujące usługi dla co najmniej trzech różnych podmiotów: 
1.Nazwa i adres odbiorcy …………………………………………………………… 
Data wykonania usługi ……………………………………………………………… 
Miejsce usługi ……………………………………………………………………….. 
 Przedmiot usługi ……………………………………………………………………. 
Wartość zamówienia /brutto/ ………………………………………………………. 
 
2. Nazwa i adres odbiorcy ………………………………………………………….. 
Data wykonania usługi …………………………………………………………….. 
Miejsce usługi ………………………………………………………………………. 
 Przedmiot usługi …………………………………………………………………… 
Wartość zamówienia /brutto/ ……………………………………………………… 
 
3. Nazwa i adres odbiorcy …………………………………………………………. 
Data wykonania usługi …………………………………………………………….. 
Miejsce usługi ………………………………………………………………………. 
 Przedmiot usługi …………………………………………………………………… 
Wartość zamówienia /brutto/ ………………………………………………………. 
       
Uwaga! 
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w wykazie wykonanych usług 
odpowiadających rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie się 
minimum trzy wycieczki zorganizowane dla co najmniej 30 osób dla trzech różnych 
podmiotów. Na potwierdzenie powyższego należy załączyć rekomendacje od trzech 
różnych podmiotów potwierdzające, że usługi wymienione w tabeli zostały wykonane 
z należytą starannością. 
 
……………………. dnia ……………………… .............................………... 
       (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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załącznik Nr 5.1 do SIWZ 
WZÓR 
U M O W A Nr …../2011 
zawarta w dniu …………………… roku w Poniatowej pomiędzy: 
Miejsko Gminnym Zespołem  ds. Obsługi Oświaty, Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 
Poniatowa reprezentowanym przez: dyrektora pana Edwina Kaczmarskiego, zwanego 
w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy 
ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: ..............., NIP: …………… zwanym w treści umowy 
„Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
1 ................................................................ - ............................... 
2 ............................................................... - ............................... 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .......................................................................... z siedzibą 
w .................................. przy ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez ................................................................... pod numerem 
.................................., NIP: ……………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym 
przez:…………………………………….......................................................................... 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza umowa jest zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 
223, poz. 1655) 

§ 2 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa turystyczna polegająca na zorganizowaniu 
wyjazdów edukacyjnych   do miejscowości: Toruń i Malbork -3 dni  dla 6 grup po 45 osób 
w dniach od ok..27 czerwca 2011 do  ok.. 16 lipca 2011      
2. W ramach umowy, Wykonawca zapewnia:  
a/ wyżywienie - dzienna wartość energetyczna  min 2700 kcal; I dzień  – obiad, kolacja, II 
dzień-śniadanie, obiad, kolacja, 
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III dzień- śniadanie, obiad, kolacja. 
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, 
c/ opieka kompetentnego pilota znającego trasę wycieczki, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego,  
d/ przewodnik podczas zwiedzania miejsc zabytkowych, 
e/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
f/ podatek VAT, 
g/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
h/ noclegi –pokoje 2,3 i 4  osobowe z  łazienkami, zakwaterowanie w jednym ośrodku. 

§ 3 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy 
Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem oraz warunkami technicznymi i 
środkami finansowymi niezbędnymi dla wykonania usługi turystycznej. 
3. Wykonawca oświadcza, że usługa turystyczna zostanie wykonana z wykorzystaniem 
technicznie sprawnych autokarów, a kierowcy prowadzący autokar posiadać będą niezbędne 
uprawnienia do prowadzenia pojazdu i przestrzegać będą czasu pracy ustalonego dla 
kierowców. 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do ……………….. r. imienny wykaz 
uczestników wycieczki zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem: - 100% wartości umowy w ciągu 14 
dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań finansowych 
wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie usługi turystycznej, strony ustaliły cenę jednostkową w wysokości ……….. 
zł. brutto (słownie: ………………………………. brutto) za każdego uczestnika wyjazdu 
edukacyjnego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 
w wysokości stanowiącej iloczyn ilości uczestników wyjazdu zgodnie z imiennym wykazem, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 i ceny jednostkowej brutto określonej w ust. 1 w kwocie 
………….. PLN brutto (słownie: ..................................   
 ....................................................………………………………………………… PLN). 
3. Płatnikiem faktury VAT jest  Miejsko - Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty, 
 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 
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4. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy 
.......................................................................................................w terminie określonym w §4 
ust. 2. 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w razie nie przekazania 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 
VAT . 
2. Jeżeli w czasie trwania wyjazdu nastąpi zmiana programu i nie jest możliwa realizacja 
świadczeń zastępczych o tym samym standardzie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
kwotę odpowiadającą wartości niezrealizowanego punktu programu lub różnicę między 
wartością zaplanowanego punktu programu, a wartością świadczenia zastępczego. 
3. Wykonawca umniejszy fakturę VAT o wysokość kwoty, o której mowa w ust 2. 
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy wskutek działania siły wyższej. 

§ 7 
Siła wyższa 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im 
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą 
uznać należy takie wydarzenie jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, 
klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz-o ile mają wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez 
Stronę. 
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strony dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona 
ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, 
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie 
może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie 
drugą Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na 
realizację zobowiązań. 
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana 
niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń 
siły wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowe terminy realizacji umowy. 

§ 8 
Kary umowne 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi turystycznej Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust.2. 
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2. Zawiadomienie o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy 
Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie w terminie 5 dni od daty zakończenia wycieczki. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego 
Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury VAT, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Strony umowy przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Zmiany 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zmienić ustalonego sposobu wykonania 
przedmiotu umowy ani powierzyć realizacji innym osobom ani firmom. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
Kwestie sporne 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 11 
Właściwość sądowa 
Ewentualne spory na tle wykonywania umowy strony poddają pod rzeczową właściwość 
sądu w  Opolu Lubelskim, w przypadku braku wcześniejszego polubownego rozwiązania 
sporu. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla  Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
Załącznik do umowy: 
Program wyjazdu edukacyjnego. 
 
Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 
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Załącznik Nr 5.2 do SIWZ 
WZÓR 
U M O W A Nr …../2010 
zawarta w dniu …………………… roku w Poniatowej pomiędzy: 
Miejsko - Gminnym Zespołem  ds. Obsługi Oświaty, Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 
Poniatowa 
reprezentowanym przez: dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu  ds. Obsługi Oświaty Edwina 
Kaczmarskiego, zwanego w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy 
ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: ..............., NIP: …………… zwanym w treści umowy 
„Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
1 ................................................................ - ............................... 
2 ............................................................... - ............................... 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .......................................................................... z siedzibą 
w .................................. przy ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez .............................................................. pod numerem 
.................................., NIP: ……………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:…………………………………….............................................. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza umowa jest zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r nr 223, poz. 1655) 

§ 2 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa turystyczna polegająca na zorganizowaniu 
wyjazdów edukacyjnych   do miejscowości: Lublin – 1 dzień 
dla 10 grup po 45 osób w dniach    
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2. W ramach umowy, Wykonawca zapewnia: 
a/ wyżywienie - obiad, 
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację 
c/ opieka kompetentnego pilota znającego trasę wycieczki, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego  
d/ przewodnik podczas zwiedzania miejsc zabytkowych, 
e/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
f/ podatek VAT, 
g/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
3. Program wyjazdu edukacyjnego: 
Przejazd autokaru: Poniatowa- Lublin- Poniatowa. 
Pokazy z fizyki na UMCS. 
Zwiedzanie podziemi Lublina. 
Park rozrywki – zamiennie dla dzieci młodszych. 

§ 3 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy 
Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem oraz warunkami technicznymi 
i środkami finansowymi niezbędnymi dla wykonania usługi turystycznej. 
3. Wykonawca oświadcza, że usługa turystyczna zostanie wykonana z wykorzystaniem 
technicznie sprawnych autokarów, a kierowcy prowadzący autokar posiadać będą niezbędne 
uprawnienia do prowadzenia pojazdu i przestrzegać będą czasu pracy ustalonego dla 
kierowców. 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do ……………….. r. imienny wykaz 
uczestników wycieczki zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem: - 100% wartości umowy w ciągu 14 
dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań finansowych 
wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie usługi turystycznej, strony ustaliły cenę jednostkową w wysokości ……….. 
zł. brutto (słownie: ………………………………. brutto) za każdego uczestnika wyjazdu 
edukacyjnego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 
w wysokości stanowiącej iloczyn ilości uczestników wyjazdu zgodnie imiennym wykazem, 
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o którym mowa w § 4 ust. 1 i ceny jednostkowej brutto określonej w ust. 1 w kwocie 
…………............................... PLN brutto  
(słownie: …………………………….......................................................………… PLN). 
3. Płatnikiem faktury VAT jest  Miejsko - Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty, 
Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 
 
4. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy 
.......................................................................................................w terminie określonym w §4 
ust. 2. 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w razie nie przekazania 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 
VAT . 
2. Jeżeli w czasie trwania wyjazdu nastąpi zmiana programu i nie jest możliwa realizacja 
świadczeń zastępczych o tym samym standardzie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
kwotę odpowiadającą wartości niezrealizowanego punktu programu lub różnicę między 
wartością zaplanowanego punktu programu, a wartością świadczenia zastępczego. 
3. Wykonawca umniejszy fakturę VAT o wysokość kwoty, o której mowa w ust 2. 
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy wskutek działania siły wyższej. 

§ 7 
Siła wyższa 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im 
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą 
uznać należy takie wydarzenie jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, 
klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz-o ile mają wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez 
Stronę. 
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strony dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona 
ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, 
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie 
może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie 
drugą Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na 
realizację zobowiązań. 
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5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana 
niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń 
siły wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowe terminy realizacji umowy. 

§ 8 
Kary umowne 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi turystycznej Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 5 ust.2. 
2. Zawiadomienie o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy 
Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie w terminie 5 dni od daty zakończenia wycieczki. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego 
wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury VAT, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 
4. Strony umowy przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Zmiany 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zmienić ustalonego sposobu wykonania 
przedmiotu umowy ani powierzyć realizacji innym osobom ani firmom. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
Kwestie sporne 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 11 
Właściwość sądowa 
Ewentualne spory na tle wykonywania umowy strony poddają pod rzeczową właściwość 
sądu w  Opolu Lubelskim, w przypadku braku wcześniejszego polubownego rozwiązania 
sporu. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla  Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
Załącznik do umowy: 
Program wyjazdu edukacyjnego. 
 
Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 
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Załącznik Nr 5.3 do SIWZ 
WZÓR 
U M O W A Nr …../2011 
zawarta w dniu …………………… roku w Poniatowej pomiędzy: 
Miejsko Gminnym Zespołem  ds. Obsługi Oświaty, 
 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 
reprezentowanym przez: dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu  ds Obsługi Oświaty Edwina 
Kaczmarskiego, zwanego w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy 
ulicy 
.............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy 
............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: ..............., NIP: …………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
1 ................................................................ - ............................... 
2 ............................................................... - ............................... 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą ........................................................................... z siedzibą 
w .................................. przy ulicy .............................................., wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez ............................................................. pod 
numerem .................................., NIP: ……………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:…………………………………… 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza umowa jest zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2007r nr 223, poz. 1655) 

§ 2 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa turystyczna polegająca za zorganizowaniu 
wyjazdów edukacyjnych do miejscowości: Warszawa -2 dni 
dla 7 grup po 45 osób w dniach 04.05.2011- 31.05.2011r.       
2. W ramach umowy, Wykonawca zapewnia: 
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a/ wyżywienie - dzienna wartość energetyczna  min 2700 kcal; I dzień  – obiad, kolacja, II 
dzień-śniadanie, obiad, kolacja, 
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, 
c/ opieka kompetentnego pilota znającego trasę wycieczki, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego opłaconych przez, 
Wykonawcę wg stawek obowiązujących w firmie Wykonawcy, 
d/ przewodnik podczas zwiedzania miejsc zabytkowych, 
e/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
f/ podatek VAT, 
g/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
h/ noclegi –pokoje 2,3 i 4  osobowe z łazienkami, zakwaterowanie w jednym ośrodku. 
I/ Zwiedzanie min.  Muzeum Techniki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac 
w Wilanowie. 

§ 3 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy 
Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem oraz warunkami technicznymi 
i środkami finansowymi niezbędnymi dla wykonania usługi turystycznej. 
3. Wykonawca oświadcza, że usługa turystyczna zostanie wykonana z wykorzystaniem 
technicznie sprawnych autokarów, a kierowcy prowadzący autokar posiadać będą niezbędne 
uprawnienia do prowadzenia pojazdu i przestrzegać będą czasu pracy ustalonego dla 
kierowców. 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do ……………….. r. imienny wykaz 
uczestników wycieczki zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem: - 100% wartości umowy w ciągu 14 
dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań finansowych 
wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie usługi turystycznej, strony ustaliły cenę jednostkową w wysokości ……….. 
zł. brutto (słownie: …………………................……………. brutto) za każdego uczestnika 
wyjazdu edukacyjnego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 
w wysokości stanowiącej iloczyn ilości uczestników wyjazdu zgodnie z imiennym wykazem, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 i ceny jednostkowej brutto określonej w ust. 1 w kwocie 
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………….. PLN brutto (słownie: ......................................................................................... 
.................…………………………..………………………………………………… PLN). 
3. Płatnikiem faktury VAT jest  Miejsko Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty, Poniatowa, 
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa. 
4. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy 
............................................................................................ w terminie określonym w §4 ust. 2. 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w razie nie przekazania 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 
VAT . 
2. Jeżeli w czasie trwania wyjazdu nastąpi zmiana programu i nie jest możliwa realizacja 
świadczeń zastępczych o tym samym standardzie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
kwotę odpowiadającą wartości niezrealizowanego punktu programu lub różnicę między 
wartością zaplanowanego punktu programu, a wartością świadczenia zastępczego. 
3. Wykonawca umniejszy fakturę VAT o wysokość kwoty, o której mowa w ust 2. 
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy wskutek działania siły wyższej. 

§ 7 
Siła wyższa 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im 
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą 
uznać należy takie wydarzenie jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, 
klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz-o ile mają wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez 
Stronę. 
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strony dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona 
ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, 
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie 
może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie 
drugą Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na 
realizację zobowiązań. 
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana 
niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń 
siły wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowe terminy realizacji umowy. 
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§ 8 
Kary umowne 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi turystycznej Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust.2. 
2. Zawiadomienie o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy 
Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie w terminie 5 dni od daty zakończenia wycieczki. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego 
Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury VAT, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Strony umowy przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Zmiany 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zmienić ustalonego sposobu wykonania 
przedmiotu umowy ani powierzyć realizacji innym osobom ani firmom. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
Kwestie sporne 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 11 
Właściwość sądowa 
Ewentualne spory na tle wykonywania umowy strony poddają pod rzeczową właściwość 
sądu w  Opolu Lubelskim, w przypadku braku wcześniejszego polubownego rozwiązania 
sporu. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla  Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
Załącznik do umowy: 
Program wyjazdu edukacyjnego. 
 
Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 
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złącznik Nr 5.4 do SIWZ 
WZÓR 
U M O W A Nr …../2011 
zawarta w dniu …………………… roku w Poniatowej pomiędzy: 
Miejsko Gminnym Zespołem  ds. Obsługi Oświaty, 
 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 
reprezentowanym przez: dyrektora Miejsko - Gminnego Zespołu  ds. Obsługi Oświaty 
Edwina Kaczmarskiego, zwanego w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) ......................................................, 
z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. .......... 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., NIP: 
…………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
1 ................................................................ - ............................... 
2 ............................................................... - ............................... 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w ........................ przy 
ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez .................................................................... pod numerem .................................., NIP: 
……………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:……………………………………............................................. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza umowa jest zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004, Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r nr 
223, poz. 1655) 

§ 2 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa turystyczna polegająca za zorganizowaniu 
wyjazdów edukacyjnych   do miejscowości: Bałtów – 1 dzień -   
dla 7 grup po 45 osób w dniach 14.06.2011-23.06.2011 
2. W ramach umowy, Wykonawca zapewnia: 
a/ wyżywienie - obiad, 
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b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację 
c/ opieka kompetentnego pilota znającego trasę wycieczki, 
d/ opieka 3 opiekunów na grupę wyznaczonych przez Zamawiającego opłaconych przez 
Wykonawcę wg stawek obowiązujących w firmie Wykonawcy 
d/ przewodnik podczas zwiedzania miejsc zabytkowych, 
e/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
f/ podatek VAT, 
g/ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
h/ Zwiedzanie Parku  Dinozaurów i Muzeum Jurajskiego 

§ 3 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy 
Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem oraz warunkami technicznymi 
i środkami finansowymi niezbędnymi dla wykonania usługi turystycznej. 
3. Wykonawca oświadcza, że usługa turystyczna zostanie wykonana z wykorzystaniem 
technicznie sprawnych autokarów, a kierowcy prowadzący autokar posiadać będą niezbędne 
uprawnienia do prowadzenia pojazdu i przestrzegać będą czasu pracy ustalonego dla 
kierowców. 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do ……………….. r. imienny wykaz 
uczestników wycieczki zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem: - 100% wartości umowy w ciągu 14 
dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań finansowych 
wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie usługi turystycznej, strony ustaliły cenę jednostkową w wysokości ……….. 
zł. brutto (słownie: ………………………………................ brutto) za każdego uczestnika 
wyjazdu edukacyjnego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 
w wysokości stanowiącej iloczyn ilości uczestników wyjazdu zgodnie imiennym wykazem, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 i ceny jednostkowej brutto określonej w ust. 1 w kwocie 
…………..PLN brutto (słownie:  ....................................………………………………………… 
PLN). 
3. Płatnikiem faktury VAT jest  Miejsko Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty, Poniatowa, 
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa. 
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4. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy  
......................................................................................................... w terminie określonym 
w §4 ust. 2. 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w razie nie przekazania 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 
VAT . 
2. Jeżeli w czasie trwania wyjazdu nastąpi zmiana programu i nie jest możliwa realizacja 
świadczeń zastępczych o tym samym standardzie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
kwotę odpowiadającą wartości niezrealizowanego punktu programu lub różnicę między 
wartością zaplanowanego punktu programu, a wartością świadczenia zastępczego. 
3. Wykonawca umniejszy fakturę VAT o wysokość kwoty, o której mowa w ust 2. 
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy wskutek działania siły wyższej. 

§ 7 
Siła wyższa 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im 
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą 
uznać należy takie wydarzenie jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, 
klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz-o ile mają wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez 
Stronę. 
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strony dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona 
ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, 
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie 
może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie 
drugą Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na 
realizację zobowiązań. 
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana 
niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń 
siły wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowe terminy realizacji umowy. 

§ 8 
Kary umowne 
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1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi turystycznej Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust.2. 
2. Zawiadomienie o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy 
Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie w terminie 5 dni od daty zakończenia wycieczki. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego 
Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury VAT, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Strony umowy przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
§ 9 
Zmiany 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zmienić ustalonego sposobu wykonania 
przedmiotu umowy ani powierzyć realizacji innym osobom ani firmom. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
§ 10 
Kwestie sporne 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
§ 11 
Właściwość sądowa 
Ewentualne spory na tle wykonywania umowy strony poddają pod rzeczową właściwość 
sądu w  Opolu Lubelskim, w przypadku braku wcześniejszego polubownego rozwiązania 
sporu. 
§ 12 
Postanowienia końcowe 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla  Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
Załącznik do umowy: 
Program wyjazdu edukacyjnego. 
 
 
 
 
Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 
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Załącznik Nr 5.5 do SIWZ 
WZÓR 
U M O W A Nr …../2011 
zawarta w dniu …………………… roku w Poniatowej pomiędzy: 
Miejsko Gminnym Zespołem  ds. Obsługi Oświaty, Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 
Poniatowa 
reprezentowanym przez: dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu  ds. Obsługi Oświaty Edwina 
Kaczmarskiego, zwanego w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy 
ulicy.............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: ..............., NIP: …………… zwanym w treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
1 ................................................................ - ............................... 
2 ............................................................... - ............................... 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w ......................... przy 
ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez ................................................................... pod numerem .................................., NIP: 
……………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:……………………………………........................................... 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza umowa jest zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r nr 223, poz. 1655) 

§ 2 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa turystyczna polegająca za zorganizowaniu 
wyjazdu edukacyjnego językowego  do miejscowości położonej w górach – 9 dni dla 1 grupy 
-45 osób w dniach  04.07.2011 -30.07.2011.        
2. W ramach umowy, Wykonawca zapewnia: 
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a/ wyżywienie - dzienna wartość energetyczna  min 2700 kcal; I dzień  – obiad, kolacja, II – 
IX - dzień-śniadanie, obiad, kolacja, 
b/ transport - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację 
c/ koszty wynagrodzenia lektorów 
d/ opieka  
d/ materiały, 
e/ sale 
f/ ubezpieczenie NW i KL , opłata klimatyczna, opłaty parkingowe, 
g/ podatek VAT, 
h/ noclegi –pokoje 2,3 i 4  osobowe z łazienkami, zakwaterowanie w jednym ośrodku. 
i/ efektywna i intensywna nauką języka angielskiego lub niemieckiego 
 z uwzględnieniem terminologii krajobrazu górskiego. Zajęcia językowe prowadzone przez 
wykwalifikowanych lektorów  (pożądane by byli wskazani przez zamawiającego), także 
native speakers w grupach 10-15 osobowych w wymiarze ok.. 30 godzin.. Dzieci i młodzież 
podzielona zostanie na grupy wg stopnia zaawansowania języka. Podczas zajęć będzie 
stosowana metoda komunikacyjna nastawiona na praktyczne używanie języka. Wszyscy 
uczestnicy będą znajdować się pod opieką  pedagogiczną i medyczną (lekarz, pielęgniarka) 
w ośrodku wypoczynkowo -szkoleniowym 

§ 3 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy 
Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem oraz warunkami technicznymi 
i środkami finansowymi niezbędnymi dla wykonania usługi turystycznej. 
3. Wykonawca oświadcza, że usługa turystyczna zostanie wykonana z wykorzystaniem 
technicznie sprawnych autokarów, a kierowcy prowadzący autokar posiadać będą 
niezbędne uprawnienia do prowadzenia pojazdu i przestrzegać będą czasu pracy 
ustalonego dla kierowców. 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do ……………….. r. imienny wykaz 
uczestników wycieczki zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem: - 100% wartości umowy w ciągu 14 
dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań finansowych 
wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie usługi turystycznej, strony ustaliły cenę jednostkową w wysokości ……….. 
zł. brutto (słownie: ………………………………. brutto) za każdego uczestnika wyjazdu 
edukacyjnego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 
w wysokości stanowiącej iloczyn ilości uczestników wyjazdu zgodnie imiennym wykazem, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 i ceny jednostkowej brutto określonej w ust. 1 w kwocie 
………….. PLN brutto (słownie: ………………………………………………… PLN). 
3. Płatnikiem faktury VAT jest  Miejsko - Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty, Poniatowa, 
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 
4. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy 
......................................................................................................... w terminie określonym 
w §4 ust. 2. 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w razie nie przekazania 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 
VAT . 
2. Jeżeli w czasie trwania wyjazdu nastąpi zmiana programu i nie jest możliwa realizacja 
świadczeń zastępczych o tym samym standardzie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
kwotę odpowiadającą wartości niezrealizowanego punktu programu lub różnicę między 
wartością zaplanowanego punktu programu, a wartością świadczenia zastępczego. 
3. Wykonawca umniejszy fakturę VAT o wysokość kwoty, o której mowa w ust 2. 
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy wskutek działania siły wyższej. 

§ 7 
Siła wyższa 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im 
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą 
uznać należy takie wydarzenie jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, 
klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz-o ile mają wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez 
Stronę. 
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strony dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona 
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ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, 
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie 
może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie 
drugą Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na 
realizację zobowiązań. 
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana 
niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń 
siły wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowe terminy realizacji umowy. 

§ 8 
Kary umowne 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi turystycznej Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust.2. 
2. Zawiadomienie o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy 
Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie w terminie 5 dni od daty zakończenia wycieczki. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury VAT, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Strony umowy przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Zmiany 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zmienić ustalonego sposobu wykonania 
przedmiotu umowy ani powierzyć realizacji innym osobom ani firmom. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
Kwestie sporne 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 11 
Właściwość sądowa 
Ewentualne spory na tle wykonywania umowy strony poddają pod rzeczową właściwość 
sądu w Opolu Lubelskim, w przypadku braku wcześniejszego polubownego rozwiązania 
sporu. 
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§ 12 
Postanowienia końcowe 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla  Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
Załącznik do umowy: 
Program wyjazdu edukacyjnego. 
 
Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 
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