
           
 
Lubartów, 26.09.2022r. 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi organizacji 
wyjazdów turystycznych dla seniorów (osoby powyżej 60 rż.)  w projekcie „Klub Seniora w Dębinach” 
realizowanego przez Gminę Abramów w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju w ramach Osi 
Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.2: „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przedmiot szacowania (nie dopuszcza się składania ofert częściowych): 

Dotyczy projektu „Klub seniora w Dębinach” realizowanego przez Gminę Abramów w partnerstwie z 
Lubelską Fundacją Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.2: 
„Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. 

63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 

63511000-4 – Organizacja wycieczek 

Lp. rodzaj usługi Liczba  
Liczba 

uczestników 
Usługi dodatkowe Miejsce realizacji 

1 wyjazdy do 
kina/teatru w 
Lublinie 

11 wyjazdów 
(1 wyjazd w 
miesiącu) 

30 UP z 
opiekunami 

 przejazd autokarem z 
poszczególnych miejscowości w 
gminie Abramów (woj lubelskie) do 
miejsca docelowego w Lublinie i z 
powrotem, 

 bilety wstępu do kina/teatru, 

 NNW, 

Lublin 

2 wycieczki 
jednodniowe 

10 wyjazdów 
(1 wyjazd w 
miesiącu) 

30 UP z 
opiekunami x 
2 grupy 

 przejazd autokarem z 
poszczególnych miejscowości w 
gminie Abramów (woj lubelskie) do 
miejsca docelowego w Lublinie i z 
powrotem, 

 Obiad 

 NNW 

 Przewodnik 

 Bilety wstępu 

PROPONOWANE MIEJSCA: 
 
1. Sandomierz – śladami 

Ojca Mateusza 

(Podziemna Trasa 

Turystyczna, Bazylika 

Katedralna, zamek, Sala -  

Muzeum Ojca Mateusza) 

2. Warszawa – Centrum 

Kopernika i Muzeum 

Powstania 

Warszawskiego 

3. Lublin – Muzeum Wsi 

Lubelskiej, Ogród 

Botaniczny, Starówka 

Lublina, Kaplica Trójcy 

Świętej 

Wybór miejsc uzależniony od 
preferencji Uczestników  

3 wycieczki  2 wycieczki 30UP z  przejazd autokarem z PROPONOWANE MIEJSCA: 



           
trzydniowe opiekunami  poszczególnych miejscowości w 

gminie Abramów (woj lubelskie) do 
miejsca docelowego w Lublinie i z 
powrotem, 

 Noclegi w pokojach max 2 
osobowych 

 Wyżywienie (obiad, kolacja, 
śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie, 
obiad, kolacja „na trasie”) 

 NNW 

 Przewodnik 

 Bilety wstępu 

1. Kraków – Wieliczka – 

Wadowice (śladami Jana 

Pawła II) 

2. Wyjazd na Jarmark 

Bożonarodzeniowy do 

Wrocławia (zwiedzanie 

Panoramy Racławickiej, 

Muzeum Narodowego, 

Afrykarium i Zoo, Stare 

Miasto 

 

Termin realizacji zamówienia:  
Termin realizacji zamówienia ustalany indywidualnie począwszy od 01.XI.2022-31.VIII.2023 
 
Miejsce i termin złożenia oferty: 

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza oferty na adres LFR, ul. Cmentarna 
10, 21-100 Lubartów lub przesłanie w formie skanu na adres: ewa.karpiuk@lfr.lublin.pl w terminie do 
dnia 13 października 2022 roku do godziny 10.00.  

 
 
Z poważaniem 
_______________ 
Ewa Karpiuk-Frynas 
Lubelska Fundacja Rozwoju 
Oddział w Lubartowie 
tel. 81 855 14 20 
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