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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, 

zaprasza do złożenia oferty na „Realizacja usługi transportowej dla uczestników szkolenia 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”, zgodnie z niniejszym zaproszeniem. 

 

I Postanowienia ogólne: 

 

1. Niniejsze postępowanie na mocy obowiazujących przepisów prawa nie podlega ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (z póź. zmianami) – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego 

do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść 

składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. 

Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których 

zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach 

informuje się także na stronie Internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie 

o prowadzonym postępowaniu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru ofert. 

4. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego 

do złożenia zamówienia.  

 

II Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Informacje wprowadzające. 

 

1.1 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację usługi 

transportowej na trasie: Nowa Słupia - Łagów - Baćkowice (woj. świętokrzyskie) – 

Kluszkowce ul. Kamieniarska 30A - okolice Czorsztyna (woj. małopolskie) zgodnie 

z warunkami określonymi w pkt. 2 niniejszego Zaproszenia. 

1.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

1.3 Użyte w zaproszeniu terminy i skróty mają następujące znaczenie: 

1.3.1  „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie 

niniejszego zaproszenia. 

1.3.2  „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy 

opisany w punkcie 2 niniejszego zaproszenia. 
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1.3.3 „Wykonawca” – podmiot lub osoba fizyczna, który ubiega się o wykonanie 

Zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę 

w sprawie wykonania Zamówienia. 

1.4 Dane prowadzącego postępowanie: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów, 

tel./fax: (41) 307-49-38 

e-mail: biuro@lgd-srws.pl, http://www.lgd-srws.pl 

godziny pracy: 7.30 – 15.30 (Pn – Pt). 

Znak postępowania 160825/SE/01. 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do prowadzącego postępowanie należy 

posługiwać się wyżej podanym znakiem postępowania. 

 

2 Opis przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dotycząca przewozu 

35 uczestników grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

2.2 Wykonawca:  

2.2.1 zapewni: 

a) transport w obie strony na trasie: 

Nowa Słupia - Łagów - Baćkowice (woj. świętokrzyskie) – Kluszkowce 

ul. Kamieniarska 30A - okolice Czorsztyna (woj. małopolskie). 

b) transport w obrębie ok 40 km od miejsca zakwaterowania uczestników w tym 

wyjazd na Słowację, 

a) ubezpieczenie pojazdu, który będzie przewozić Uczestników oraz ubezpieczenie 

pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu 

i pozostających w związku z przewozem (polisa NW), 

c) opłaty: 

 postojowe i parkingowe, 

 związane z wjazdem na teren Słowacji zgodnie z obowiązującym prawem, 

 za przejazdy autobusami po krajowych drogach, czyli tzw. winietę, jeśli będzie 

taka wymagana, 

d) poddania skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu 

drogowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

e) uczestnikom przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, higieny oraz 

należytej obsługi, 

f) sprawność techniczną pojazdu, homologacje, 

2.2.2 przedstawi niezbędne dokumenty uprawniające do przewozu osób,  

2.2.3 odpowiadać będzie za przestrzeganie przepisów prawa egzekwowanych podczas 

przewozu osób, 

2.2.4 w przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników lub innej nieprzewidzianej 

sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, ma obowiązek bezzwłocznie 

zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy. 
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2.3 Szacunkowa liczba km na trasie wyznaczonej w pkt. 2.2.1 a) i b) wynosić będzie 

łącznie ok. 650 km. 

2.4 Zamawiający zapewni zakwaterowanie oraz posiłek na czas realizacji usługi 

Wykonawcy lub osobie przez niego oddelegowanej, zdolnej do wykonania 

Zamówienia. 

 

2.5 Płatność: 

 

2.5.1 Wykonawca za prawidłowo zrealizowane zlecenie otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości odpowiadającej złożonej przez siebie ofercie, w ramach niniejszego 

zaproszenia do składania ofert. 

2.5.2 Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

2.5.3 Zapłata za fakturę, o której mowa w pkt. 2.5.2. nastąpi w formie przelewu w terminie 

21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na konto podane przez 

Wykonawcę. 

 

3 Termin wykonania zamówienia. 

 

3.1 Usługa, o której mowa w pkt. 2 realizowana będzie w terminie: 23.09 – 25.09 2016 r. 

Godziny realizacji usługi ozostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

4 Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 

 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 

a) świadczą usługi w zakresie zarobkowego przewozu osób, 

b) prowadzą działalność w oparciu o własne środki transportu, 

c) posiadają: 

 niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 

 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy 

o transporcie drogowym (transport krajowy oraz transport międzynarodowy); 

 pojazd (typu AUTOKAR) nie starszy niż 4 lata (data pierwszej rejestracji) 

i przystosowany do transportu dla maksymalnie 40 osób. Przedmiotowy pojazd 

winny posiadać co najmniej: 40 miejsc siedzących oraz miejsca na bagaże, 

sprawną klimatyzację, ogrzewanie, indywidualne oświetlenie; indywidualne 

nawiewy powietrza i oświetlenie, komfortowe rozkładane fotele, pasy 

bezpieczeństwa, toaletę. Ponadto pojazd musi być wyposażone w sprawne 

przyrządy kontrolne, w tym tachometry, w gaśnice przeciwpożarowe 

z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb 

umieszczone w widocznych miejscach, oraz posiadać sprawną nawigację GPS 

co najmniej o zasięgu europejskim. 
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4.2 Spełnienie warunku określonego w punkcie 4.1 zamawiający oceni w oparciu 

o dokumenty dostarczone przez Wykonawców; wykaz tych dokumentów określono 

w pkt. 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

4.3 Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie 

spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy będzie 

jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty. 

5. Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy 

 

5.1 Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 7 

niniejszego Zaproszenia do składania ofert. 

5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej. 

5.3 Dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób. 

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami 

 

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. 

(zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się 

przekazywać pisemnie. 

6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer 

wskazany w pkt. 1.4) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4). 

Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do 

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 8.1. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

7.1 Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo w języku polskim. Wszystkie kartki 

oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście 

oferty muszą być parafowane i naniesione w sposób czytelny. 

7.2 Dojazd z siedziby do miejsca początkowego zlecenia i z powrotem Wykonawca 

świadczy nieodpłatnie. Koszt Wykonawcy związany z dojazdem na miejsce 

świadczenia usługi powinien zostać uwzględniony w skalkulowanej cenie brutto  

za 1 km na trasie wskazanej w pkt. 2.2.1 a) i b).  

W cenę kilometra należy wliczyć opłaty postojowe, parkingowe, związane z wjazdem 

na teren Słowacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz za przejazdy po krajowych 

drogach, czyli tzw. winietę, jeśli będzie taka wymagana. 

7.3 Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert 

 

8.1 Termin składania ofert upływa 7 września 2016 r. o godz. 12.00. Oferty złożone 

po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

8.2 Ofertę można złożyć: 
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a) pisemnie pocztą/lub osobiście. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej 

lub w inny trwały sposób zabezpieczonej przesyłce oznaczonej w następujący 

sposób: 

„Realizacja usługi transportowej dla uczestników szkolenia 

 Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”  

Znak postępowania 160825/SE/01 
oraz 

„Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 7 września 2016 r.” 

 

na adres zamawiającego: 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

ul. Rynek 26,  

26-025 Łagów 

 

b) drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-srws.pl w temacie maila wpisując: 

Oferta na usługę transportową Znak postępowania: 160825/SE/01 

W terminie do 7 września 2016 r. do godz. 12.00 

 

9. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 

 

9.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia, 

b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

9.2 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 

b) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania. 

9.3 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu następujące kryteria i ich 

znaczenie 

Cena brutto za 1km: 100 % 

9.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która osiągnie najniższą cenę. 

9.5 Zamawiający poinformują o wyniku postępowania na stronie internetowej 

prowadzącego postępowanie. 

 

10. Załączniki 

 

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia 

a) Załącznik 1 – Formularz ofertowy, 

b) Załącznik 2 – Wzór umowy. 
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