
 
    
   
  
  
  

    
 
 
 
 

Kolonie i obozy Bydgoszcz 

 
 
Szanowni Państwo 

 
Nasza firma przeprowadza postepowanie ofertowe w zakresie zorganizowania letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. Przedmiotem zapytania ofertowego jest 
przygotowanie kolonii oraz obozu dla podopiecznych pracowników TELE-FONIKA Kable 
S.A. Zachęcam i zapraszam do złożenia oferty. 
 
Zakres oferty. 
1) Kolonia dla dzieci młodszych 8-11 lat, około 25 uczestników z Bydgoszczy:  
- wypoczynek nad polskim morzem; 
- ilość dni: 11 (z dojazdami); 
- termin wypoczynku LIPIEC 2020. 
 
2) Obóz młodzieżowy zagraniczny 12-19 lat, około 35 uczestników z Bydgoszczy:  
- wypoczynek – Chorwacja; 
- ilość dni: 12 (z dojazdami); 
- termin wypoczynku LIPIEC 2020. 
 
 
Oferty muszą zawierać: 
 
1. Dokumentację odpowiednich urzędów, uprawniające biuro podróży do organizowania 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym informacja o ubezpieczeniach. 
2. Informację o kwalifikacjach kadry. Wymagamy doświadczenia w pracy wakacyjnej z dziećmi 

i młodzieżą. Ilość wychowawców ma być dostosowana do ilości uczestników, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Prosimy o informację o zatrudnieniu ratowników i obsługi 
medycznej.  

3. Dokładny opis miejsca zakwaterowania – ogólny opis obiektu, w tym szczególnie ilość miejsc 
w pokojach, dostęp do sanitariatów, możliwość korzystania z basenu w ośrodku 
wypoczynkowym lub innym nieopodal, boisk i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
odległość od morza (kolonia). 

4. Posiłki – ilość posiłków, forma podania, wartość dziennego wyżywienia, nieograniczony 
dostęp do wody, czy innych napojów orzeźwiających. Dla wyjazdu zagranicznego dostępność 
posiłków w trakcie przejazdów. 

5. Dla wyjazdu zagranicznego informacja o ewentualnych noclegach w trakcie przejazdów. 
6. Szczegółowy program pobytu, w tym wycieczki (ilość), zwiedzanie zabytków, inne formy 

organizacji czasu wolnego. Szczegółowy opis oraz cena powinna być zawarta w ofercie. 
Unikamy dodatkowych imprez fakultatywnych opłacanych przez uczestników na miejscu. 

7. Referencje. 
8. Warunki płatności. Szczegółowo przedstawione w ofercie handlowej oraz późniejszej 

umowie. 
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9. Transport: wyjazd z Zakładu Tele-Foniki Kable S.A., w Bydgoszczy przy ul. Fordońska 152 
(dwóch kierowców, autokar z klimatyzacją) 

10. Cena netto za uczestnika zawierająca wszystkie świadczenia (opłaty za wycieczki 
fakultatywne, opłaty przewodników, ceny biletów wstępu, opłata transportowa, ewentualne 
kaucje, itp.). 

 
 
Wstępną ofertę techniczną zawierającą opis, zakres oraz wszelką dokumentacje, a także 
ewentualne pytania lub uwagi proszę przesłać zwrotnie na maila lukasz.pawlik@tfkable.com 
najpóźniej do 07.02.2020r. 
 
 
Po uzgodnieniu wszystkich warunków technicznych, ostateczną ofertę techniczną oraz handlową 
proszę przesłać w formie mailowej na adres oferty@tfkable.com w tytule „Kolonie i obozy 
Bydgoszcz” najpóźniej do 12.02.2020r 
 
 
W przypadku pytań proszę o kontakt. 
 

Osoba kontaktowa: 
Łukasz Pawlik 
E: lukasz.pawlik@tfkable.com 
M: 665 815 863 


