
 

 

KGHM ZANAM S.A. zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wypoczynek dla 

pracowników i ich rodzin w 2020 r. zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 

I. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym  

1.    Kierunek: 

a. Miejscowości nadmorskie, dzieci w wieku 7-18 lat, ok. 50 osób, 3 tyg. 

        - mile widziane: Władysławowo, Mrzeżyno, Międzyzdroje, Dziwnów,  

          Mielno, Darłówko.  

      b.   Miejscowości nad jeziorem, dzieci w wieku 7-18 lat, ok. 50 osób, 3 tyg.  

             - mile widziane: Mazury, jeziora woj. Zachodniopomorskiego. 

     c.   Wyjazd zagraniczny, dzieci w wieku 12-18 lat, ok. 60 osób, 2 tyg. 

             - mile widziane: Turcja, Albania, Grecja, Włochy. 

2. Zakwaterowanie: 

a. Pokoje: maksymalnie 4-osobowe z łazienkami, za granicą pokoje klimatyzowane. 

b. Standard hotelu: minimum 3-gwiazdki, za granicą preferowany standard 4-gwiazdki. 

c. Położenie: baza w odległości do 500 metrów od plaży. 

d. Udogodnienia: dostęp do basenu, boiska, świetlicy i sprzętu sportowego (rowery, piłki, itp.) 

oraz dostępność TV. 

3. Wyżywienie: 

a. Minimum 3 posiłki dziennie. 

b. Napoje oraz woda mineralna butelkowana bez limitu, także w trakcie podróży. 

c. Prowiant lub posiłek w podróży powrotnej. 

4. Program pobytu: 

a. Tematyczny. 

b. Sprawnościowy. 

c. Krajoznawczy. 

5. Transport: 

a. Autokar klasy lux (video, DVD, klimatyzacja, toaleta). 

Wyjazd zagraniczny – transport lotniczy, w tym zorganizowany dojazd na lotnisko  

wg pkt 5a.  

b. Zbiórka uczestników w 4 miastach, tj.: Głogów, Polkowice, Lubin, Legnica. 

c. Powyżej 1000 km jeden nocleg tranzytowy w hotelu o standardzie minimum  

3-gwiazdkowym. 

Termin składania ofert: do 16.10.2019 r. włącznie (termin ostateczny). 

 

II.  7-dniowa wycieczka dla ok. 50 pracowników w góry lub nad morze 

Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami. 

Termin: kwiecień lub wrzesień 2020 r. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 

Zbiórka uczestników w 4 miastach, tj.: Głogów, Polkowice, Lubin, Legnica. 

Termin składania ofert: do 16.10.2019 r. włącznie (termin ostateczny). 

 



III.  7-dniowa wycieczka zagraniczna lotnicza dla ok. 50 pracowników. 

Mile widziane kierunki: Turcja, Grecja, Włochy 

Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami. 

Termin: wrzesień 2020 r. 

Wyżywienie: min. 3 posiłki dziennie. 

Zorganizowany dojazd na lotnisko. Zbiórka uczestników w 4 miastach, tj.: Głogów, Polkowice, 

Lubin, Legnica. 

Termin składania ofert: do 16.10.2019 r. włącznie (termin ostateczny). 

 

IV.  Kilkudniowa wycieczka (ok. 4 dni) dla pracowników i ich rodzin dla ok. 150 osób  

Termin: Święto Bożego Ciała. 

Kierunek: góry, jeziora lub wypoczynek w Czechach. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 

Zbiórka uczestników w 4 miastach, tj.: Głogów, Polkowice, Lubin, Legnica. 

Termin składania ofert: do 16.10.2019 r. włącznie (termin ostateczny) 

 

V.  Jednodniowa wycieczka rodzinna do ZATORU dla ok. 200 osób. 

Termin: W okolicach Dnia Dziecka. 

Zbiórka uczestników w 4 miastach, tj.: Głogów, Polkowice, Lubin, Legnica. 

Termin składania ofert: do 16.10.2019 r. włącznie (termin ostateczny). 

 

W cenie należy ująć:   

Transport, transfery, noclegi, wyżywienie i napoje wg oferty, ubezpieczenie (KL, NNW, opcjonalnie 

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji), podatek vat, opłaty lokalne i klimatyczne, opłaty lotniskowe, 

paliwowe, opiekę wykwalifikowanych i doświadczonych pilotów, opiekunów i pedagogów, 

dodatkowe atrakcje np. nagrody w konkursach dla dzieci i inne wg oferty. W przypadku oferty 

lotniczej obowiązkowo w cenie transfer z miejsca zbiórek na lotnisko oraz ubezpieczenie od 

kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. 

 

KGHM ZANAM S.A. zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej oferowanych obiektów oraz do 

prowadzenia z wybranymi Oferentami bezpośrednich negocjacji dotyczących zakresu złożonej 

przez nich oferty. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku podpisania umowy niniejsze 

zapytanie ofertowe nie rodzi żadnych zobowiązań w stosunku do Oferenta i nie może stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń z jego strony. 

 

Oferty wraz z dokumentami: 

1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

2. Certyfikat potwierdzający udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, 

3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 

należy złożyć na adres: 

KGHM ZANAM S.A. 

ul. Kopalniana 7, 59-101 Polkowice 

lub email: alicja.ondyc@kghmzanam.com, tel. kontaktowy 76 72 71 320    

    


