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Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego w ramach 

zorganizowania sześciu jednodniowych 

wycieczek integracyjno-edukacyjnych do Chojnic, Bydgoszczy, Szymbarku, 

Torunia, Gdańska/Sopotu dla uczestników projektu „Program Aktywizacja                           

i Integracja – Nowy Start”  w ramach PAL oraz osób z otoczenia 

 

 

1. Pytanie: 

W kwestii wycieczek dla 70 osób  czy dopuszczalne jest przewiezienie grupy 

dwoma środkami transportu? Autobus + BUS? 

Odpowiedź: 

Transport dla 70 osób na wycieczki może odbyć się dwoma środkami transportu 

– autobus i bus. 

2. Pytanie: 

Poczęstunek piernikami i miodami pitnymi. Zapytanie stanowczo wyklucza 

podawanie klientom alkoholi. Jak ma wyglądać ten punkt? Czy degustacja może 

nastąpić w innym miejscu niż Brama Klasztorna? Czy może chodzi o to by dać 

uczestnikom małą paczkę z piernikami i miodami pitnymi? 

Odpowiedź: 

Poczęstunek ma być tylko piernikami w Bramie Klasztornej. 

3. Pytanie 

Czy zwiedzanie ma obejmować wejście do takich budynków jak Dom Kopernika 

czy wystarczy podejść przed? 

Odpowiedź: 

Zwiedzanie ma obejmować Dom Kopernika i inne wskazane w zapytanie obiekty. 

4. Pytanie: 

Czy zwiedzanie Planetarium ma obejmować seans? 

Odpowiedź: 

Zwiedzanie Planetarium ma obejmować seans. 

5. Pytanie: 

Jak ma wyglądać spotkanie z katem? 



 

„Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL 

Nr projektu: RPKP.09.02.01-IZ.00-04-0021/18 
 

Spotkanie z Katem Toruńskim ma polegać na spotkaniu z przewodnikiem, który 

w stroju historycznym opowie o tym czym zajmować się kat. 

6. Pytanie: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za przedmiot umowy w ciągu 14 dni 

od daty doręczenia faktury i otrzymania środków finansowych na realizację 

Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL   -

    często w przetargach jest informacja o płatności 50 % przed imprezą  i 50 % 

po zrealizowaniu  - u Państwa całość jest w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

faktury i  otrzymania środków finansowych na realizację projektu. Jako 

organizator będę musiał pokryć koszty ze swojej kieszeni i czekać na Wasz 

przelew,  a zapis  płatność zależy od otrzymania środków - czyli jest możliwość że 

impreza się odbędzie a Wasza strona nie otrzyma środków finansowych i co za 

tym idzie nie zapłaci za imprezę w terminie....??? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie 

Krajeńskim dokonuje płatności po wykonaniu usługi. W przypadku pojawienia 

się trudności z ewentualnym opłaceniem faktury Wykonawca niezwłocznie 

zostanie               o  tym poinformowany pisemnie. 

 

 

 

 


