
  

 

 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 
 
1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 

 
Názov:   ................................................. 

Sídlo:   ................................................. 

Štatutárny zástupca:  ................................................. 

Zastúpený:   ................................................. 

IČO    ................................................. 

Bankové spojenie:  ................................................. 

IBAN:   ................................................. 
 
2. NÁZOV ZÁKAZKY 

Organizácia exkurzie 
 
3. PREDMET ZÁKAZKY 

 
Predmetom zákazky je obstaranie služieb súvisiacich so zabezpečením a organizáciou exkurzie, v 
rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“, 
na území PL/SK pohraničia. Exkurzia je súčasťou vzdelávania vo vidieckom cestovnom ruchu, je 
určená primárne pre absolventov školní a workshopov v rámci Pilotného vzdelávania projektu. 
Hlavným zámerom exkurzie sú ukážky foriem a príkladov dobrej praxe spojenej s návštevou 
podnikateľov, malých živnostníkov a aktérov na vidieku na PL/SK pohraničí, ktorí sa orientujú na 
základné a doplnkové služby  vidieckeho cestovného  ruchu  (ubytovacie  a  stravovacie  služby, 
regionálne produkty, tradičné remeslá, prezentácia ľudovej kultúry, využívanie prírodného, 
kultúrneho a historického potenciálu územia pri poskytovaní služieb vidieckeho cestovného ruchu).  
Exkurzia je spojená s prehliadkou prevádzok a ochutnávkou regionálnych produktov.  

 
Súčasťou zákazky je: 
- organizácia 3 exkurzií pre 120 osôb, 3 x 40 osôb, v trvaní 2 dni/1 noc, 
- zabezpečenie ubytovania, stravovania, občerstvenia, dopravy, vstupov a povolení na jednotlivé 

miesta 
- exkurzia sa uskutoční v rámci vymedzeného územia Poľska  (okres):  Nowosądecki, Sanocki, 

Bieszczadzki, Leski, Jasielski, Krośnieński, Gorlicki a Slovenska (okres): Kežmarok, Stará 
Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina. 

 
Minimálne požiadavky a špecifické požiadavky na jednu exkurziu: 
- na zabezpečenie ubytovania, občerstvenia a stravovania v rámci jednej exkurzie (rozsah: 2x 

obed - 2 chody, 2x večera – 2 chody, v rámci stravovania aj nápoj a výber mäsitého alebo 
bezmäsitého jedla, 1x raňajky – bufetové stoly), 

- v rámci každej exkurzie musí byť uskutočnená min. jedna ochutnávka regionálnych produktov, 
- ubytovanie a stravovanie v zariadení, ktoré je prispôsobené pre kapacitu min. 45 osôb, 
- výjazdové miesta: 1x Rzeszów, 1x Prešov, 1x okresné mesto v blízkosti hraníc v rámci 

vymedzeného územia, 
- obstarávateľ požaduje, aby príklady dobrej praxe a navštívené zariadenia vidieckeho 

cestovného ruchu boli rovnaké pre všetky 3 exkurzie, 



  

 

 
- konanie exkurzie – pracovné dni týždňa, 
- počet ukážok príkladov dobrej praxe na jeden deň: min. 2 
- všetky 3 exkurzie musia byť uskutočnené najneskôr do 30.05.2018, 
- 1. deň,  čas odchodu najskôr o 7.00 hod., 2. deň,  čas príchodu najneskôr do 20.00,  
- všetky náklady spojené s dopravou, so vstupom,  parkovaním, stojným, znáša dodávateľ,  
- obstarávateľ požaduje, aby na každej exkurzii bol tlmočník v jazyku poľština/slovenčina, 
- cena musí zahŕňať aj výdavky spojené s tlmočníkom (tlmočnícke služby, ubytovanie, strava) 

 
Príkladom dobrej praxe sa na tieto účely rozumie zariadenie//podnik/podnikateľ/aktér z vidieckeho 
prostredia v rámci vymedzeného územia, ktoré/ktorý pôsobí v oblasti vidieckeho cestovného 
ruchu/prezentácie ľudovej kultúry/regionálneho rozvoja.  

 

4. CENOVÁ PONUKA 
 

Predmet MJ 
Cena bez 

DPH v 
EUR za MJ 

Počet 
MJ 

Cena spolu 
v EUR bez 

DPH 

DPH 
20% 

Cena spolu v 
EUR s DPH 

Cena za účastníka jednej 
exkurzie (doprava, 
stravovanie, ubytovanie, 
zabezpečenie programu) 

osoba  40 

  

 

Cena za služby tlmočníka na 
jednej exkurzii (tlmočnícke 
služby, ubytovanie, 
stravovanie) 

- - - 

  

 

Cena spolu za 1 exkurziu 
  

 

Cena spolu za 3 exkurzie 
  

 

Som/Nie som platcom DPH1 

 
 
 

V...........................dňa......................... 

                                                             
1 Nehodiace sa preškrtnite 

...................................................................... 
podpis osoby zodpovednej za vypracovanie 

cenovej ponuky 


