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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα
τουριστικά γραφεία για εκπαιδευτική επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας στο
ΚΠΕ Άμφισσας.
Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής
Η
εκδρομή,
επιθυμούμε
να
πραγματοποιηθεί
στο
διάστημα
από 20 -22 Μαρτίου 2016.
Προβλέπεται να συμμετάσχουν 40 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.
Η προσφορά θα αναφέρεται στα εξής:
Αναχώρηση Κυριακή 20/03/2016 με πρωινή πτήση από Σαντορίνη για
Αθήνα. Εναλλακτικά αναχώρηση Σάββατο 19/03/2016 με πλοίο για Πειραιά
και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της Αθήνας.
Μετακινήσεις με λεωφορείο στην Αθήνα και αναχώρηση για το ΚΠΕ
Άμφισσας. Το λεωφορείο θα είναι στη διἀθεσή μας μέχρι και την Τρίτη
22/03/2016.
Η επιστροφή θα γίνει στις 22/03/2016 με βραδινή πτήση από Αθήνα για
Θήρα ή εναλλακτικά με βραδινό πλοίο από Πειραιά για Θήρα.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ.
Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να
υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του σχολείου
μέχρι και την Δευτέρα 07 Μαρτίου 2016, ώρα 12:00. Η αξιολόγηση θα γίνει με

βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 12:30.
Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας,
το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα υπάρχει και CD με την προσφορά σε
ηλεκτρονική μορφή.
Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο.
Από το ποσό που θα συμφωνηθεί θα παρακρατήσουμε το 20% του συνολικού
ποσού ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εκδρομής, το οποίο θα καταβληθεί
άτοκα όταν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.
Η Διευθύντρια
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