
 
 
 

Nr decyzji o dofinansowaniu: RPOP.05.01.00-16-0001/18-00 
Nazwa projektu: Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz 

obszarami chronionego krajobrazu 

 
 

DOŚ-V.711.1.3.2022.AT  Opole dn. 12 września 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 30 sierpnia 2022 r. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Na świadczenie usługi kompleksowej organizacji wyjazdu edukacyjnego do Słowenii w 

ramach projektu: pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania 

Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

1. Sposób realizacji usługi: 

 

a) Termin realizacji wyjazdu:  między 1, a  10 października 2022 r. (4 dni pobytu, 3 noclegi) 
b) Miejsce docelowe - Słowenia; 
c) Wyjazd przewidziano dla 40 osób (nie wlicza się osób obsługi ze strony Wykonawcy). 

 
 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

a) opracowanie programu wyjazdu, 
b) zorganizowanie i realizacja programu wyjazdu, 
c) zapewnienie biletów wstępu oraz pokrycie wszelkich kosztów związanych z wizytami 

uczestników w miejscach wskazanych w programie wyjazdu,  
d) zapewnienie transportu drogowego dla wszystkich uczestników wyjazdu (wyjazd i przyjazd 

do Opola z parkingu dla autobusów wycieczkowych w pobliżu Stawku przy ulicy Barlickiego 
lub z innego miejsca uzgodnionego z Zamawiającym), 

e) zapewnienie noclegów dla wszystkich uczestników wyjazdu, 
f) zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników wyjazdu, 
g) zapewnienie pilota do bieżącej obsługi organizacyjnej i logistycznej wyjazdu, 
h) zapewnienie przewodnika, co najmniej w miejscach zwiedzania, 
i) zapewnienie tłumacza (z języka słoweńskiego lub angielskiego na język polski oraz z języka 

polskiego na język słoweński lub angielski) do obsługi całego wyjazdu; dopuszcza się 
pełnienie funkcji pilota i tłumacza lub przewodnika i tłumacza przez jedną osobę, 

j) dostosowanie się do obowiązujących podczas trwania wyjazdu zasad i ograniczeń 
związanych z pandemią Covid – 19 (jeśli dotyczy), 

k) zakup polisy ubezpieczeniowej dla wszystkich uczestników wyjazdu od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, 

l)  inne szczegółowe obowiązki określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1). 

 

Kod CPV:  

CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne  
CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
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II. Zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych: 
 

1. Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).  

2. Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach środków 
finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 
2020. 

3. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego 

tj.https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 

zamawiającego www.bip.opolskie.pl 
 

III. Kryteria wyboru oferty: 

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: 
 

Kryteria Znaczenie (waga w 

%) 

1. Cena 60 

2. Kategoria hotelu liczona gwiazdkami 20 

3. Doświadczenie pilota 20 

 
3.1 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny  

1. Cena (C): waga 60%  

Kryterium cena zamówienia obliczone będzie wg poniższego wzoru:  
 
 

Cena najniższa brutto  
Liczba punktów = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

Cena badanej oferty brutto  
 

 
2. Kategoria hotelu: waga 20% 
 
Kryterium kategoria hotelu obliczona będzie jako iloczyn liczby uzyskanych pkt. i wagi kryterium:  
 
Kategoria hotelu liczona gwiazdkami jak poniżej, punktowana od 0-100 pkt. w następujący sposób: 
hotel dwugwiazdkowy**  – 0 pkt. 
hotel trzygwiazdkowy ***  – 50 pkt. 
hotel czterogwiazdkowy****   lub więcej – 100 pkt 
 
Jako kategorię hotelu Zamawiający rozumie standard hotelu oznaczony gwiazdkami zgodnie z 
Classification of hotels in Europe 21 HOTREC principles for the setting-up and/or review of 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bip.opolskie.pl/
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national/regional hotel classification systems in Europe Adopted by the HOTREC General Assembly in 
Barcelona, 6 November 2009 (https://www.hotelstars.eu/slovenia/criteria/) lub równoważnych 
przepisów słoweńskich. 
 
W przypadku gdy wykonawca wykaże w ramach niniejszego kryterium oceny ofert więcej niż jeden 
hotel Zamawiający dokona oceny kryterium oddzielnie dla każdego hotelu zgodnie z powyższym 
zapisem, natomiast punktacja łączna w ramach kryterium zostanie wyliczona jako średnia 
arytmetyczna przyznanej punktacji wyliczonej oddzielnie dla każdego hotelu. 

 

IV. Oferty: 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia przeprowadzono zgodnie z zasadą 

konkurencyjności – w dniu 30 sierpnia 2022 r. na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz BIP urzędu zamieszczono ogłoszenie o 

zapytaniu ofertowym na świadczenie kompleksowej organizacji wyjazdu edukacyjnego do Słowenii.  

Termin na nadsyłanie ofert –  w nieprzekraczalnym terminie do 6 września  2022 r.  

Ofertę można było złożyć za pośrednictwem: 
a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dos@opolskie.pl 
lub epuapem – adres ePUAP Urzędu:   /q877fxtk55/SkrytkaESP      
  

b) O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decydowała data wpływu oferty. 
 

W wyznaczonym terminie wpłynęły mailowo 2 oferty na świadczenie usługi kompleksowej 
organizacji wyjazdu edukacyjnego do Słowenii w ramach projektu: pn. „Podniesienie standardu bazy 
technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami 
chronionego krajobrazu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. 

Lp. 
Nazwa firmy/ 

Instytucji 
Adres firmy/ Instytucji Cenna netto Cena brutto 

Liczba 
punktów 

1. 
Almatur Opole 

Sp. z o.o. 
ul. Ozimska 26/2  

45-058 Opole 
79 750,00 zł 79 750,00 zł 100 

2. 
SUN & MORE 

SP. Z O.O 
 

ul. Madalińskiego 8 lok. 
215 

70-101 Szczecin 
83 000,00 zł 83 000,00 zł 68 

 

V. Podmiot wybrany 

Almatur Opole Sp. z o.o.  
45-058 Opole ul. Ozimska 26/2 

 

https://www.hotelstars.eu/slovenia/criteria/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:dos@opolskie.pl
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VI. Uzasadnienie wyboru  

Firma Almatur Opole Sp. z o.o. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawiła 
najkorzystniejszą ofertę  i tym samym została wybrana na wykonawcę usługi. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Notatkę sporządził: 
Maciej Rojewski 
podinspektor 
 
 

 

 

Akceptacja Dyrektora 

 

 

Departamentu Ochrony Środowiska 


