
 
 

 
 

OGŁOSZENIE 

  

Zapytanie ofertowe na organizację wycieczki z ZFŚS w 2020 r. 

 

KGHM ZANAM S.A. ul. Kopalniana 7, 59-01 Polkowice zaprasza do składania ofert na wypoczynek 

dla pracowników KGHM ZANAM S.A. i ich rodzin w 2020 r. zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 

I.  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 26.11.2019 r. włącznie (termin ostateczny). 

 

II.  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 26.11.2019 r. włącznie (termin ostateczny) 



 
 

 
 

 

W cenie należy ująć:   

Transport, transfery, noclegi, wyżywienie i napoje wg oferty, ubezpieczenie (KL, NNW, opcj. ubezp. 

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: Ewa.Gorzkowicz@kghmzanam.com 

tel. kontaktowy 76 84 70 885 

 


