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Znak sprawy:                                      Załącznik Nr 4 

………………………..                     do Regulaminu udzielenia 

zamówień publicznych 

z dnia 08.02.2017 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie 

usługi transportu autokarowego dla  40 uczestników wyjazdu studyjnego pn.  „Uprawa ziół, ich 

innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”  

realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich  do 

miejscowości Koryciny, powiat siemiatycki, woj. podlaskie 

powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

 42-200 Częstochowa,  ul. Wyszyńskiego 70/126 

 

II. Tryb Udzielenia Zamówienia: 

Zapytanie Ofertowe zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  (tekst jednolity Dz.U. 

z  2015 r.,  poz.2164, z póź. zm).  

 

III. Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi transportowej – przewóz autokarem 40 

uczestników wyjazdu studyjnego  do gospodarstwa „Ziołowy Zakątek”  17-315 Koryciny 73b, pow. 

siemiatycki, woj. podlaskie w dniu 12.07.2017 r.; przejazdy pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami (punktami programowymi wyjazdu studyjnego w dniach 12-14.07.2017 r.);  powrót 

do Kłobucka w dniu 14.07.2017 r.;  zgodnie z programem wyjazdu studyjnego.  

Początek trasy:  Kłobuck, ul. 11 Listopada, parking przy DH Merkury, 12 lipca 2017 r., godz. 5.00   

Powrót:  14 lipca 2017 r., około godz. 23.00  

Autokar  klasy lux, rok produkcji nie wcześniej niż 2005 r., wyposażony w sprawne pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, systemy ABS, klimatyzację, toaletę oraz mikrofon 

autokarowy. 

Pojazd ma być sprawny technicznie, posiadać aktualny przegląd techniczny pojazdu. Usługa może być 

realizowana tylko i wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w 

przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108, 

poz. 908, z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek ubezpieczenia autokaru i pasażerów od wszelkich szkód mogących 

powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem (aktualne OC i NNW). 

Wykonawca zapewnia uczestnikom wyjazdu bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny. 
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W cenę przejazdu wliczone będą:  przejazd na wyznaczonej trasie o długości ok. 1100 km,  

opłaty parkingowe i inne opłaty drogowe, koszty wyżywienia, noclegów  i pracy kierowcy. 

Projekt umowy stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. 

a) termin wykonania zamówienia:  12 -14 lipca 2017 r. 

b) okres gwarancji:  nie dotyczy 

c) warunki płatności: przelew 14 dni 

d) kryterium wyboru oferty będzie najniższa łączna cena brutto wykonania całego zamówienia. 

Wykonawca składa  na druku formularza ofertowego dołączonego do zapytania ofertowego 

łączną cenę brutto zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty cenowej wpisuje cenę netto, 

stawkę  podatku VAT, cenę brutto kwotowo i słownie.  
 

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował kryterium najniższej ceny 

(cena 100%) 

Sposób oceny ofert: 

W kryterium cena,  ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły: 

                              

                           Cena najniższa spośród złożonych ofert 
Otrzymane punkty = ----------------------------------------------------- x 100 

                                          Cena badanej oferty 

  

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.   
 

Cenę stanowi kwota brutto podana w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. Cena nie ulega zmianie nawet jeśli wystąpią okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili składania oferty – jest to cena ryczałtowa i musi uwzględniać 

ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Cena winna być podana w złotych polskich i zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Cena określona w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zadania, które są  niezbędne 

do jego wykonania w tym koszt transportu i dostawy dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego 

 

IV. Forma złożenia oferty 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 5 ) 

 

Ofertę na „Formularzu oferty” należy złożyć w terminie do dnia 3.07.2017 r. do godz. 10.00  

Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: b.leszczynska @odr.net.pl 

  

 

……………………..,dnia ………….......r.                       …............................................. 

    (podpis osoby uprawnionej) 

mailto:i.pijanowska@odr.net.pl

