
ZAŁĄCZNIK 1. FORMULARZ OFERTOWY na 2021 rok  

WYKONAWCA :     Ośrodek Wypoczynkowy „MAZURY” w Krzyżach  
ADRES WYKONAWCY : O.W. „MAZURY” ERGO-TECH Sławomir Kamiński  
        Krzyże 30 12-220 Ruciane Nida  
 

              PRZEDMIAR    USŁUGI           CAŁKOWITA   CENA   BRUTTO   

1).Obsługa hotelowo-gastronomiczna  
 
1A). obsługa hotelowo-gastronomiczna wraz z zajęciami ASG ,  
1B). obsługa hotelowo-gastronomiczna wraz z zajęciami obozu konnego  
10 godzin lekcyjnych w siodle  
1C). obsługa noclegów w namiotach wraz z pełnym wyżywieniem  
 
2).Pobyt jednego opiekuna na  15 osób   
3).Dodatkowi  opiekunowie   
4). korzystanie ze sprzętu na przystani poza programem  
5). Korzystanie z jazd  konnych z instruktorami ,  (plener , lonża , padok ) 
i przejażdżki bryczkami  
 
6). Wycieczka do Mazurolandii 
 
7). Wycieczka Bryczkami i rowerami do Muzeum w Praniu  
8). wycieczka do Świętej Lipki i do muzeum II wojny  światowej     
Mamerki w Karolewie koło Kętrzyna 
9). rejs statkiem do mikołajek z przerwą 1,5 godz. 
10). Żeglowanie i pływanie sprzętem wodnym z naszej przystani 
(program w załączniku nr.3) 
11). Wycieczka do Kadzidłowa i Galindi (program w załączniku nr.3) 
12). Możliwość spływu   kajakowego rzeką Krutynią na trasie Krutyń - 
Ukta  czas ok. 2,5 - 3,00 godziny  
13. Wycieczka do Ełku na kolejkę wąskotorową - przejazd  kolejką 
wąskotorową w jedną stronę  45 min. + przerwa 30min na zjedzenie 
prowiantu i kolejne 45min. powrót  do Muzeum na zwiedzanie  
14). Wycieczka do Elbląga (REJS STATKIEM PO TRAWIE) 
15) wypożyczenie rowerów   
 

1). 82,-PLN  /doba za jednego uczestnika z pełnym 
wyżywieniem   
1A). 350,-PLN /doliczane do kwoty pobytu  
1B). 500,-PLN /doliczane do kwoty pobytu  
 
1C). 60,-PLN /doba za jednego uczestnika z pełnym 
wyżywieniem  
2). bezpłatny    
3). 100% kosztów uczestnika obozu  
4) płatne według cennika  
5). doliczane będą do rachunku według  cennika : 
       60,-PLN/45min 
 
6). Samo zwiedzanie standard 65,-PLN ;   
zwiedzanie z atrakcjami (w załączniku nr.3) 85,-PLN  
7). koszt przejazdu 25,-PLN/osoba  
 8).  100,-PLN/osoba 
 
9).  60,-PLN/osoba  
10). 65,-PLN /osoba 4h min.6 max 7 osób ; 120,-PLN cały 
dzień  
11). 75,-PLN 
12). 40,-PLN/osoba  
 
13).  75,-PLN/osoba 
 
 

14). 170,-PLN/osoba  
15) 5,-PLN/ godz.  

  

-posiłki od kolacji  w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu  

( śniadania i kolacje w formie bufetu natomiast obiad porcjowany, możliwość po uprzednim 

zgłoszeniu posiłków wegetariańskich), podwieczorek wydawany przy obiedzie 

-dostęp do salek wykładowych po uprzednim zgłoszeniu w recepcji faktu skorzystania z w/w salek i godzinach 

ustalonych przez wykładowców-instruktorów  do wyłącznej dyspozycji wraz z wi-fi   

 

 

 

 

ADRES: Ośrodek Wypoczynkowy „Mazury”  

Krzyże 30 ;   12-220 Ruciane Nida  

www.ow.mazury.pl  
mail. recepcja@ow.mazury.pl   ; biuro@ow.mazury.pl ;   stajnia.mazury@gmail.com  

tel. Recepcja 87 4231 784   ;  506 838 655  

. Transport 536 420 136 

 

http://www.ow.mazury.pl/
mailto:recepcja@ow.mazury.pl
mailto:biuro@ow.mazury.pl
mailto:stajnia.mazury@gmail.com


PROPOZYCJA WYCIECZEK 
 

1.)  MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WYCIECZKI DO ŚWIĘTEJ LIPKI I 

DO MUZEUM II WOJNY  ŚWIATOWEJ MAMERKI W KAROLEWIE KOŁO 

KĘTRZYNA 
za obiad suchy prowiant wydawany przy śniadanku 

                              Koszt 100,-PLN/osoba z transportem i przewodnikiem  

 

2.) MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WYCIECZKI DO MAZUROLANDII 
za obiad suchy prowiant wydawany przy śniadanku 

 

Koszt 65,-PLN/osoba z transportem oraz  biletami wstępu samo zwiedzanie 

PARK MINIATUR WARMII I MAZUR 

Przygoda, podczas której można poznać tajemnice i historie krzyżaków, przeobrazić się w rycerza lub 

damę dworu, nauczyć strzelać z łuku i odbyć emocjonującą walkę na miecze. 

Zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem:  1.00h 

- omówienie historii krzyżaków i ich budowli 

Zwiedzanie grodziska rycerskiego:     0.30h 

- pokaz walki rycerskiej  ,  - przymierzanie strojów średniowiecznych 

- zakuwanie w dyby 

Zajęcia sprawnościowe na strzelnicy rycerskiej: 0.30h 

- strzelanie z łuku  - nauka posługiwania się mieczem 

Park Zabaw / Czas wolny1.00 

Czas sumaryczny: ok. 3.00 h  

  Koszt 85,-PLN/osoba z transportem oraz  biletami wstępu z atrakcjami  

 

3.) PROPOZYCJA WYCIECZKI DO  PARKU DZIKICH ZWIERZĄT i GALINDI 

WRAZ Z UPOZOROWANIEM NAPADU NA AUTOKAR PRZEZ WIKINGÓW 
-KADZIDŁOWO  

- safari na mazurach miłośnikom przygód polecamy wizytę w prywatnym parku dzikich zwierząt. park 

zajmuje obszar ok.100ha w puszczy Piskiej 

IZNOTA GALINDIA- MAZURSKI EDEN 

Kraina Historycznego plemienia położona na półwyspie u ujścia najpiękniejszej rzeki Mazur Krutyni 

do Wielkich Jezior Mazurskich. To ostoja Magicznej ciszy, śpiewu ptaków  

                     Koszt 75,-PLN/osoba z transportem oraz biletami wstępu i przewodnikiem  

 

4.) PROPOZYCJA ZWIEDZENIA MUZEUM K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W 

PRANIU 2,5km  
 GRUPAMI ( jedni żeglują a drudzy zwiedzają i następnego dnia zamiana) 

 pierwsza grupa jedzie bryczkami w jedną stroną a druga rowerami po zwiedzaniu zamiana grup czyli 

pierwsza wraca rowerami , druga bryczkami  

 

   Koszt 25,-PLN/osoba z  biletem wstępu 

 

5.) MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA  REJSU STATKIEM DO MIKOŁAJEK 

z przerwą 1,5 godz. 

za obiad suchy prowiant wydawany przy śniadanku 

   Koszt 60,-PLN/osoba z  transportem oraz biletem rejsowym 

 



6.)MOŻLIWOŚĆ SPŁYWU   KAJAKOWEGO RZEKĄ KRUTYNIĄ NA TRASIE 

KRUTYŃ - UKTA  CZAS OK. 2,5 - 3,00 GODZINY 

 
      Koszt 40,-PLN/osoba z transportem 

7.) PROPOZYCJA WYCIECZKI DO  MUZEUM HISTORYCZNEGO W EŁKU 
za obiad suchy prowiant wydawany przy śniadanku 

 na przejazd kolejkę wąskotorową. Wyjazd z Ośrodka ok. 12.00 , o 13,30 przejazd  kolejką 

wąskotorową z 45 min. + przerwa30min na zjedzenie prowiantu – możliwość ogniska  i 

powrót  do Muzeum na zwiedzanie wyjazd godzina 17,00 ( tak zamykają muzeum) Koszt z 

transportem 65,-pln/osoba                  Koszt 75,-PLN/osoba z transportem 

 

8.) PROPOZYCJA WYCIECZKI DO ELBLĄGA 
REJS PO KANALE ELBLĄSKIM . z audio przewodnikiem   

      

Śniadanie ? .00 ; ?.30 wyjazd do Elbląga  prowiant na drogę za obiad  

-powrót do ośrodka na kolację   

HARMONOGRAM REJSU ELBLĄG ---------> BUCZYNIEC 

Prosimy o przybycie do Elbląga. 

ELBLĄG OPIS   REJS 6       

 

Wypłynięcie statku z przystani przy ul. 

Wodnej 1b w Elblągu. W pobliżu Biura 

Obsługi Klienta. 

  
Do 

ustalenia 
     

Przybliżony czas przybicia statku do 

przystani w Buczyńcu. 
        

Czas na zwiedzanie Izby Historii Kanału 

Elbląskiego w Buczyńcu lub czas wolny. 
        

BUCZYNIEC          

Trasa rejsu przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajdują się m.in.: system 

5 pochylni, Jest to żeglowna droga wodna z systemem pięciu napędzanych wodą pochylni i śluz, 

pozwalającym statkom szybko i sprawnie poruszać się między Zalewem Wiślanym i kilkoma 

zachodnio mazurskimi jeziorami i tym samym pokonywać różnice poziomu wody, które na odcinku 

9,6 km zmieniają się o  ponad 100 m. Dzięki pochylniom statki zamiast płynąć poruszają się niczym 

pociągi po torach. Uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie 

oraz rezerwat ornitologiczny na jeziorze Druzno. Dodatkową ciekawostką turystyczną jest historia 

legendarnej osady Truso, która znajdowała się w okolicy jeziora Druzno. 

 

 Koszt 170,-PLN/osoba z transportem  oraz biletami wstępu i przewodnikiem 

  

WSZYSTKIE WYCIECZKI Z PRZEJAZDEM I BILETAMI WSTĘPU ORAZ 
PRZEWODNICY 

 
ADRES: Ośrodek Wypoczynkowy „Mazury” 

Krzyże 30 ;   12-220 Ruciane Nida 
www.ow.mazury.pl 

mail. recepcja@ow.mazury.pl   ; biuro@ow.mazury.pl ;   stajnia.mazury@gmail.com 
tel. Recepcja 87 4231 784   ;  506 838 655 

 

http://www.ow.mazury.pl/
mailto:recepcja@ow.mazury.pl
mailto:biuro@ow.mazury.pl
mailto:stajnia.mazury@gmail.com

