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Giżycko 25.04.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na wykonywanie usługi przewozowej podczas wydarzenia turystycznego 

organizowanego w dniach 18-20 maja 2018 przez w ramach projektu  LT-PL-2S-150 " 

Neighbourly exchanges of experiences and professional skills  

Nr postępowania:  5/ LT-PL-2S-150 " Neighbourly exchanges of experiences and professional 

skills/ZSEiI  

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

Ul. Adama Mickiewicza 27 

11-500 Giżycko  

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1 )  Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę. 

2 )  ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3 )  WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

4 )  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania 

ofertowego w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny. 

5 )  ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny. 

6 )  ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości negocjacji cenowej. 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Usługa  polega na  transporcie min. 3 osób z Giżycka do Alytus na Litwie  oraz przewozie 

w dniu 18.05.2018 r min. 33+3 uczniów i nauczycieli litewskich „trasą północną” do Giżycka 

oraz ponownym zawiezieniu tych osób (min 36) do Alytus w dniu 20.05.2018 „trasą 

południową” oraz przywiezieniu do Giżycka min 3 osób. Zamawiający pozostawia do decyzji 

wykonawcy datę i godzinę wyjazdu  z Giżycka. Może to nastąpić  w dniu 17.05 z noclegiem 

w Alytus ( nocleg zabezpiecza zamawiający) lub wyjeździe do Alytus w godzinach nocnych 

lub porannych w dniu 18.05.2018.  

 Dokładny opis trasy w dniu 18.05.2018r.  

Wyjazd z Alytus ok. godziny 7.00 czasu polskiego. Kolejny etapy: Sejny (przerwa na 

zwiedzanie bazyliki w Sejnach ok. 1 godz.), Suwałki (przerwa ok. 2 godzin na zwiedzanie 

placu i muzeum Marii Konopnickiej  oraz obiad),  Szurpiły (przerwa na zwiedzanie Izby 

Pamięci Jaćwingów i Góry Zamkowej ok. 2 godziny), Stańczyki (przerwa na zwiedzanie  

Mostów ok. 1 godziny), Gołdap (przerwa na zwiedzanie Ośrodka  w Pięknej Górze ok. 1 

godziny), przyjazd do Giżycka ok. godziny 18.00.  

  W dniu 19.05.2018 – uczestnicy zwiedzają Giżycko. Przewozy nie są konieczne. 
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Opis trasy w dniu 20.05.2018r.  

 Wyjazd z Giżycka ok. godz. 8.00 Przejazd do Ełku (przerwa ok. 1 godz. uczestnicy 

zwiedzają Muzeum Kolejnictwa i przejeżdżają kolejką wąskotorową do miejscowości 

Sypitki), przejazd z Sypitek do Augustowa (przerwa ok. 2 godzin – uczestnicy zwiedzają 

Muzeum Kanału Augustowskiego i płyną statkiem, jedzą obiad)  przejazd do Alytus, powrót 

do Giżycka. 

 Usługa transportu powinna być zrealizowana pojazdem przystosowanym do przewozu min 

50 osób, przy czym dokładna liczba osób (nie większa niż 50) zostanie podana co najmniej 

tydzień przez organizacją wydarzenia liczby osób. Transportowanym osobom zapewnia się 

wygodne siedzące miejsce oraz wystarczające miejsce na ich podręczny bagaż.  

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Kod CPV 

1) 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

2) 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

3) 60140000-1 Nieregularny transport osób 

4.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składający ofertę posiada: uprawnienia do wykonywania określonej działalności, co 

potwierdza w druku oferty.  

5.  WARUNKI PŁTNOŚCI 

Płatność za zrealizowany za przewóz  Giżycko –Alytus -Giżycko – Giżycko Alytus Giżycko 

nastąpi w terminie 14 dni po przedstawieniu rachunku. 

6.  DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW 

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1, 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z 

załącznikiem nr 2, 

7.  WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

    Rozliczenia będą prowadzone w PLN 

8.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne 

dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. 

9.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI  

          Anna Kisiel . – : tel 87 428 30 21  

10.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 04.05.2018r. do godz. 14.00 – osobiście, przesyłką 

pocztową, pocztą elektroniczną lub faxem  (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół 

Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Adama Mickiewicza 27.  
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Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. 

 

11.  KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny 

ofert: 

   KRYTERIUM : Cena usługi – 100 pkt, 

12.  SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 

Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt. 

 

 Zasady oceny kryterium „Cena” – 100 pkt. 

 

 

 

 

 

Gdzie Xc – wartość punktowa ceny 

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 

Co  - cena  badanej oferty  

13.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 

rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na stronie internetowej  PORE  

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

2)  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli: 

a.  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, 

którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia; 

b.  wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży 

już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców 

przed upływem terminu składania ofert. 

                C min 

Xc = ---------------- * 100 pkt 
                C o 
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16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

1 )  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2 )  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 


