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Informacja z otwarcia ofert  
 

  dot.: postepowania na organizację wycieczek w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 2 Szkół 

Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Gminie Namysłów w 

ramach projektu pn. „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach  

z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie 

kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa 

 

 

Gmina Namysłów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że w w/w postępowaniu 

ofertę złożyli: 

1. Biuro Podróży „TEMPO” s.c., ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno: – cena: 120.900,00 zł, 

termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, termin wykonania 

zamówienia: rok szkolny 2018/2019 od daty podpisania umowy do czerwca 2019r. 

2. Inventum Sp. z o. o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz: – cena: 138.510,00 zł, termin 

płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: 

rok szkolny 2018/2019 od daty podpisania umowy do czerwca 2019r. 

3. Biuro Podróży „Robinson Bis”, ul. Mieszka I 30, 42-440 Ogrodzieniec: – cena: 75.461,00 zł, 

termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, termin wykonania 

zamówienia: rok szkolny 2018/2019 od daty podpisania umowy do czerwca 2019r. 

4. Sun & Mores p. z o. o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin: cena -  148.200,00 zł, termin płatności: 

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, termin wykonania zamówienia: rok 

szkolny 2018/2019 od daty podpisania umowy do czerwca 2019r. 
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5. MruCon Group Sp. z o. o., ul. Krótka 8, 62-030 Luboń: – cena: 143.091,00 zł, termin płatności:  

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, termin wykonania zamówienia:  

rok szkolny 2018/2019 od daty podpisania umowy do czerwca 2019r. 

6. DKBUS TRAVEL Sp. z o. o., Świętokrzyska 9/4, 59-220 Legnica: – cena: 190.437,00 zł, 

termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, termin wykonania 

zamówienia: rok szkolny 2018/2019 od daty podpisania umowy do czerwca 2019r. 

 Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę brutto: 

124.348,60 zł. 
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