Żelechów, 15.05.2017r.

…………………………………….
(pieczęć zamawiającego)

Zespół Szkół w Żelechowie
ul. Ogrodowa 3
08-430 Żelechów
mail: zs_ogrodowazelechow@o2.pl
tel. 257541315

………………………………………………..
(pieczęć dostawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR
1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający: Zespół Szkół w Żelechowie, ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów
Termin realizacji zamówienia: od 29 maja 2017r. do 3 czerwca 2017r.
Oczekiwane miejsce i sposób dostawy: Obóz sportowy – Brenna
Warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury
Termin składania ofert: 22 maja 2017r. godz. 900 w sekretariacie Zespołu Szkół
w Żelechowie, zaklejona koperta z napisem: Zapytanie ofertowe na wyjazd na obóz
sportowy
6. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:
Lp. Przedmiot zamówienia

1.

Wyjazd na obóz sportowy
Termin: 29.05.2017r. – 3.06.2017r. (wyjazd ok. godz. 600,
powrót ok. godz. 1900)
Miejsce: Brenna
Ilość uczestników: ok. 30
Program: w załączeniu
Przedmiotem zamówienia jest dojazd w obie strony
ok.900 km + 250 km w trakcie wycieczki.
Zamawiający informuje, że faktura ma być wystawiona
na faktyczną ilość przejechanych kilometrów – może być
mniej niż przewidziano.

Cena
Wartość
jednostkowa brutto
brutto za km (założenie na
1150km)

Ośrodek wypoczynkowy „Hucuł”
ul. Jatny 120, 43-438 Brenna
Ośrodek położony jest na zboczu jednej z gór w dolinie potoku Jatny. Są tu
znakomite warunki dla turystyki pieszej i konnej. Można spacerować, jak również
wybrać się na dalszą wycieczkę poprzez malownicze zbocza i wzdłuż licznych
strumieni, podziwiając piękno okolicy i zabytki kultury.

OBÓZ SPORTOWY
29 .05. – 3. 06. 2017 r.
koszt 390 zł (100 zł zaliczki wpłacamy jak najszybciej)
w programie:
 wycieczki w najpiękniejsze miejsca regionu (Park Krajobrazowy
Beskidu Śląskiego)- szlaki i ścieżki turystyczne: Bajkowy Szlak
Utopca, Szlak Myśliwski, Szlak wspomnień (do wyboru) oraz
ścieżka przyrodniczo-leśna Brenna Bukowa – Karkoszczonka;
 piesze wycieczki górskimi szlakami: Równica, Orłowa, Błatnia,
Kotarz, Trzy Kopce (1081m n.p.m.), Klimczok (1117m n.p.m.),
Szyndzielnia, Biały Krzyż, Przełęcz Salmopolska, Skrzyczne
(1257m n.p.m.);
 obcowanie z końmi rasy huculskiej, śląskiej i arabskiej – spacer
konny lub jazda konna;
 wycieczka do Wisły, Szczyrku, Cieszyna;

 Chlebowa Chata – warsztaty pieczenia chleba, nauka jak
dawniej wyglądało życie na wsi – od ziarenka do bochenka;
 Bacówka Bucze (owce i kozy) – poznanie tradycji robienia
serów;
 Obserwatorium nietoperzy: podkowiec mały i nocek duży w ich
naturalnym środowisku;
 ognisko, dyskoteki;
 zajęcia sportowe w grupach;

