
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
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Lp. Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Oferta pobytu w gospodarstwie agroturystycznym uwzględnia

R.1.1
Nazwę gospodarstwa: Gospodarstwo Agroturystyczne „Jabłoń”; adres: Wielka Wieś 11 32-060 Wielka Wieś; 
oferta dla: Jan Kowalski,  ul. Spokojna 2/4, 05 -260 Warszawa; termin i rodzaj imprezy: 01-03.07.2015 – 
urlop wypoczynkowo - rehabilitacyjny

R.1.2
Liczba i rodzaj pokoi: jeden pokój dwuosobowy z łóżkiem małżeńskim + dostawka; jeden pokój 
dwuosobowy z dwoma pojedynczymi łóżkami + dostawka.

R.1.3 Ceny jednostkowe pokoi: 80,00 zł/dobę; 100,00 zł/dobę 
R.1.4 Liczba i rodzaj posiłków: Śniadanie -12 szt; Obiad - 12 szt; Kolacja -12 szt 
R.1.5 Ceny jednostkowe posiłków: Śniadanie -10,00 zł/szt.; Obiad - 30,00 zł/szt; Kolacja -15,00 zł/szt
R.1.6 Warsztaty plastyczne – 1 godzina dla 2 dzieci = 2 godziny -20,00 zł/os./godz.
R.1.7 Zajęcia hipoterapii – 1 godzina dla 2 dzieci = 2 godziny – 25,00 zł/godz
R.1.8 Bilety do Komnat Królewskich -4 bilety normalne – 18,00 zł/os, 2 bilety ulgowe – 11,00 zł/os
R.1.9 Bilety do kopalni soli w Wieliczce – 4 bilety normalne- 50,00 zł/os, 2 bilety ulgowe- 30,00 zł/os
R.1.10 Nazwisko osoby sporządzającej ofertę : Jan Koziołek

R.2
R.2.1 Koszt noclegu w pokoju dwuosobowym z 2 pojedynczymi łóżkami + dostawka = 200,00 zł lub 340,00 zł
R.2.2 Koszt noclegu w pokoju dwuosobowym z łóżkiem małżeńskim + dostawka = 160,00 zł lub 260,00 zł
R.2.3 Koszt wyżywienia (śniadań, obiadu i kolacji) = 660 zł
R.2.4 Koszt programu = 509 zł
R.2.5 Koszt całkowity =  1529,00 zł lub 1769,00 zł
R.3 Rezultat 3: Program wycieczki fakultatywnej uwzględnia

R.3.1 Datę: 2.07.2015
R.3.2 Czas na śniadanie: od 8.00 do 10.00 (nie krócej niż 1h)
R.3.3 Zwiedzanie Komnat Królewskich -Kraków–  min 2 godziny
R.3.4 Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce – 3 godziny
R.3.5 Czas na kolację/obiad: 19.00 – 20.00

R.4 Rezultat 4:Potwierdzenie zamówienia uwzględnia 

R.4.1
Wpisanie daty:  od 3-5.01.2015;  miejscowości: Wielka Wieś; nadawcy: Ewa Koziołek Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Jabłoń”  Wielka Wieś 11 32-060 Wielka Wieś  i odbiorcy:  Jan Kowalski  ul. Spokojna 2/4 
05-260 Warszawa

R.4.2 Wpisanie informacji o terminie pobytu: 1.07 – 3.07.2015

R.4.3
Wpisanie informacji o rodzaju rezerwowanych pokoi: 1 pokój dwuosobowy z łóżkiem małżeńskim i 1 pokój 
dwuosobowy z dwoma pojedynczymi łóżkami

R.4.4
Wpisanie informacji o rodzaju wyżywienia dla zamawiającego: śniadania – 12 szt., obiad – 12 szt., kolacja- 
12 szt. lub pełne wyżywienie

R.4.5

Wypisanie informacji o zamówionych usługach: 1 godzina skorzystania z warsztatów plastycznych dla 
dwójki dzieci, zajęcia hipoterapii dla dwójki dzieci po 1 godzinie każde, bilety wstępu do Komnat 
Królewskich na Wawelu w Krakowie –  4 normalne i 2 ulgowe, bilety wstępu do Kopalni Soli w Wieliczce –  
4 normalne i 2 ulgowe.

R.4.6 Wypisanie cen za zamówione usługi (co najmniej jednej usługi  z zamówionych)  
R.4.7 Wypisanie informacji o formie zapłaty- gotówka

R.4.8
Wpisanie zwrotu grzecznościowego pożegnalnego np. Serdecznie zapraszamy/ lub z poważaniem oraz podpis 
sporządzającego pismo – Jan Koziołek 

R.5 Zamówienie biletów w biurze turystycznym Krak uwzględnia

R.5.1
Wpisanie daty - dowolna, nadawcy: Gospodarstwo Agroturystyczne „Jabłoń” Wielka Wieś 11 32-060 Wielka 
Wieś  i odbiorcy: Biuro turystyczne „Krak”

R.5.2 Zarezerwowanie  4 biletów normalnych i 2 biletów ulgowych do Komnat Królewskich
R.5.3 Zarezerwowanie  4 biletów normalnych i 2 biletów ulgowych do Kopalni Soli w Wieliczce
R.5.4 Prośbę o wysłanie biletów wstępu do gospodarstwa agroturystycznego
R.5.5 Zamówienie przewodnika 
R.5.6 Podpis zamawiającego – Jan Koziołek
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