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 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KR/01/2023  
 

Przedmiot zapytania ofertowego:  

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

  
Szanowni Państwo. 

  

Spółka Tele-Fonika Kable przeprowadza postępowanie ofertowe w zakresie organizacji letniego 

wypoczynku dla dzieci pracowników TFK Kraków.  

  

Termin wypoczynku: lipiec 2023, długość turnusu około 2 tygodnie. 
 

1. Kolonie dla dzieci – wiek 7-14 lat, miejsce wypoczynku: POLSKA - nad morzem.  

2. Obóz młodzieżowy – wiek 14-18 lat, miejsce: ZAGRANICA – Europa, lokalizacja nad morzem. 
 

Środek transportu: autokar klimatyzowany, dwóch kierowców. 
Wyjazd z TFK Kraków przy ul. Wielickiej 114. 
Kolonie dla dzieci - liczba uczestników około 50 osób.  
Obóz młodzieżowy - liczba uczestników około 50 osób.  
Ostateczna liczba uczestników będzie potwierdzona po rozstrzygnięciu przetargu. 
 

Oferta powinna zawierać:  

 

1. Dokumenty uprawniające do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży.  

2. Informację o ubezpieczeniu dzieci oraz imprezy.  

3. Informację o kadrze opiekunów. 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.  

4. Dokładny opis miejsca zakwaterowania – nazwa obiektu, ogólny opis, w tym szczególnie ilość miejsc w 

pokojach, klimatyzacja, dostęp do sanitariatów, możliwość korzystania z basenu w ośrodku 

wypoczynkowym lub innym nieopodal, boisk i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych, odległość od 

morza, itp.   

5. Posiłki – ilość posiłków (w tym posiłki w czasie podróży), forma podania, wartość dziennego 

wyżywienia, nieograniczony dostęp do wody, czy innych napojów orzeźwiających. 



 

 

2 

6. Szczegółowy program pobytu, w tym wycieczki, zwiedzanie zabytków, inne formy organizacji czasu 

wolnego.  

Opis powinien zawierać wszystkie świadczenia wchodzące w cenę pobytu uczestnika wypoczynku 

(wyżywienie, bilety wstępu, wycieczki, transport, przewodnicy itp.).  

Unikamy dodatkowych imprez fakultatywnych. 

7. Cena brutto za uczestnika.  

8. Termin i forma płatności.  

9. Referencje.  

 

TERMIN NADSYŁANIA OFERT: 23.02.2023 

NA ADRES: oferty@tfkable.com  

 
Pytania dotyczące oferty proszę kierować do:  
Pan Henryk Nalepa, tel. 665 810 040; henryk.nalepa@tfkable.com 


