
                                                            

 

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach 

ul. Jagiellońska 90 
25-734 KIELCE 

tel. (041) 367-61-83 fax (041) 367-69-32  
zsp1@poczta.onet.pl 

Kielce, 02 lutego 2016 r. 

Dotyczy projektu: „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej”   

Nr umowy dofinansowania: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-01693 

 

 

Zapytanie ofertowe  nr  1/POWER_VET/ 2016 
o  wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 

wymienionej ustawy. 

 

W ramach realizowanego projektu „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników 

branży budowlanej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty 

cenowej dotyczącej zorganizowania podróży dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Kielcach.  

 

I. Zamawiający: 

Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 1  

Ul. Jagiellońska,  25-734 Kielce 

tel. (041) 367-61-83 fax (041) 367-69-32  

e-mail: zsp1@poczta.onet.pl 

 

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż, dostawa biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii 

wraz z transportem z Kielc na lotnisko oraz z lotniska do Stafford i z powrotem dla 32 uczestników 

(wiek:16 – 20) i 4 opiekunów w czterech grupach  (po 8 uczestników + 1 opiekun w każdej grupie) 

w czterech terminach w celu realizacji  projektu „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników 

branży budowlanej”.  

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1. Zorganizowanie transportu i dostawa biletów lotniczych w obie strony na trasie Kielce – 

Stafford (Wielka Brytania) dla 4 grup: 

Grupa I: wyjazd w 06.03.2016, powrót 19.03.2016 dla 8 uczestników + 1 opiekun 

Grupa II: wyjazd w 03.04.2016, powrót 16.04.2016 dla 8 uczestników + 1 opiekun 

Grupa III: wyjazd w 02.10.2016, powrót 15.10.2016 dla 8 uczestników + 1 opiekun 

Grupa IV: wyjazd w 06.11.2016, powrót 19.11.2016 dla 8 uczestników + 1 opiekun 

3.2. Wnioskodawca jest zobowiązany do przygotowania transportu dla każdej z czterech grup  

z uwzględnieniem poniższych założeń: 
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a. Wyjazd obejmuje:  

- transport uczestników z  Kielc, siedziba zamawiającego do portu lotniczego (środkiem 

komunikacji lądowej np.: autobus lub bus) 

- transport lotniczy do portu w Londynie, Wielka Brytania  

- transport z portu lotniczego w Londynie do Stafford (autobus lub bus) 

b. Powrót obejmuje:  

- transport uczestników z Stafford do portu lotniczego w Londynie (autobus lub bus) 

- transport lotniczy do Polski 

- transport z portu lotniczego do Kielc, siedziba zamawiającego (autobus lub bus) 

3.3. Cena obejmuje łącznie wszystkie opłaty: 

- opłaty lotniskowe, 

- opłaty paliwowe itp., 

- opłaty bagażowe, 

- opłaty transferowe, 

- opłaty manipulacyjne. 

3.4. Listy uczestników zostaną przekazana Wykonawcy na 14 dni przed wylotem każdej grupy. 

3.5. Porty lotniczy w Polsce: Warszawa, Kraków lub Pyrzowice. 

3.6. Porty lotnicze w Wielkiej Brytanii: Londyn (Stansted, Luton, Gatwick, Heathrow) 

3.7. Każdy z uczestników może zabrać bagaż o wadze 25 kg (odprawiany + podręczny). 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU  

4.1. Przygotowanie oferty: 

a. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie formularza oferty 

stanowiącej załącznik 1 do niniejszego zapytania.  

b. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

c. Cena oferty musi być podana w walucie polskiej w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem 

wszelkich ewentualnych należności publicznoprawnych w państwie w którym będzie 

wykonywany transport) i wyliczona na jednego uczestnika, dla każdej grupy z osobna jak  

również wyliczona łącznie dla czterech grup.  

d. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

Negocjacje co do ceny nie będą prowadzone.  

4.2. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być wliczone  

w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejsca odbywania praktyki/siedziby,  z 

uwzględnieniem opłat wymaganych prawem krajowym i międzynarodowym,  

w szczególności opłaty lotniskowe, paliwowe, rezerwacyjne, podatkowe  

i ewentualnych upustów i rabatów. 

4.3. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 

a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania  

b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.  

4.4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a. złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych 
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b. posiadają wiedzę i doświadczenia, na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych 

głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: 2 usługi polegającymi na rezerwacji, 

sprzedaży, dostawie biletów lotniczych wraz z transportem na lotnisko dla min 30 osób.  

 

V. ORZUCENIE OFERT Z POSTĘPOWANIA  

5.1. Z postępowania zostaje odrzucona oferta: 

a. jeżeli oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, 

b. jeżeli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień  

w wyznaczonym terminie, 

c. jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, 

d. jeżeli w stosunku do oferenta otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość, 

e. jeżeli oferta została złożona po terminie, 

f. w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, 

g. w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową, 

5.2. Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane. 

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

6.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena ofertowa. Zamawiający uzna i wybierze jako 

najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. 

Wartość punktowa = 100 x (Cmin / Cb),  

gdzie:  

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert,  

Cb - cena oferty badanej oferty brutto 

6.2.   Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

6.3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 4. dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

6.4.  Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

d. Wykonawca niezwłocznie zwiadami o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 
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Termin  składania ofert: do dnia 9 lutego 2016 roku do godziny 9.00.  

Oferty według załączonego formularza (załącznik nr 1, 2 i 3) prosimy przekazać na e-mail 

zsp1@poczta.onet.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: POWER_VET/Oferta cenowa/podróż,  

\lub pocztą na adres zamawiającego lub bezpośrednio do sekretariatu zamawiającego od pn. do pt. w 

godzinach od 7.30 do 15.30, z dopiskiem na kopercie: POWER_VET/Oferta cenowa/podróż 

 

VIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

8.1.  Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki. 

8.2.  O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem oraz na tablicy 

ogłoszeń.  

8.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może  wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

8.4. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zaprosi do negocjacji wybranego zgodnie  

z zasadą konkurencyjności oferenta. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

9.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści 

zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert, jak 

również zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia 

treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

9.2. Zamawiający i Wykonawca porozumiewają się w formie pisemnej oraz za pomocą poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. 

7.3. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Agnieszka Żak  pod nr tel.: 660 297 619 

(pn. – pt. w godz: 8.00 – 15.30). lub pod adresem email: agnieszkazak@op.pl lub osobiście w 

siedzibie Zamawiającego. 

 

X. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik 1. Wzór formularza oferty  

Załącznik 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 3. Wzór wykazu usług 

Załącznik 4. Wzór umowy 

 

 

Zatwierdzone w dniu 2 lutego 2016 do realizacji przez Dyrektora Ryszarda Mańko
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
Do zapytanie ofertowego  nr  1/POWER_VET/ 2016 

 
Dotyczy projektu: „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej”   

Nr umowy dofinansowania: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-01693 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  1/POWER_VET/ 2016 z dnia ………..stycznia 2016 r. 

………………………… …………………………………………………………………………. 

                                                                       /nazwa i adres wykonawcy/ 

numer telefonu…………………………, e-mail………………………………………………., NIP 

……………………………………………………………………………………………... 

1. Oświadczam, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: 

Świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu transportu uczestników staży 

w ramach realizowanego projektu „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży 

budowlanej”   

Lp. Zakres Cena za 1 

uczestnika 

Cena za grupę  

(8 uczestników) 

Uwagi 

1. wyjazd z Kielc do Stafford 

(transport 

lądowy+lotniczy+lądowy) 

   

2.  powrót z Stafford do Kielc, 

(transport 

lądowy+lotniczy+lądowy) 

   

ŁĄCZNIE CENA ZA CZTERY GRUPY  BRUTTO*  

 

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia  

(w tym koszty transportu z Kielc na lotnisko i z powrotem oraz z lotniska w Wielkiej Brytanii 

do Stafford) 

- oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do 

rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w  zapytaniu 

ofertowym 

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  treścią zapytania ofertowego  i projektem umowy i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami 

postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert; 

- oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym  

w  zapytaniu ofertowym; 

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy; 

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są 

ponumerowane i cała oferta składa się z .............  kartek 
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........................., dn. ......................... ................................................................................... 

                       Podpis  wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oferty            

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

                                                                                                                     miejscowość, data  

 

 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, 

dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

oraz 

OŚWIADCZAM, 

 

że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 poz.907 z późniejszymi zmianami). 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

 

 

 

 

………................................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na rezerwacja, sprzedaż, dostawa biletów lotniczych 

do Wielkiej Brytanii wraz z transportem z Kielc na lotnisko oraz z lotniska do Stafford i z powrotem 

dla 32 uczestników (wiek:16 – 20) i 4 opiekunów w czterech grupach  (po 8 uczestników + 1 

opiekun w każdej grupie) w czterech terminach w celu realizacji  projektu „Mobilność zawodowa 

przyszłych pracowników branży budowlanej”.  

 

.   

 

Przedmiot  

zrealizowanych usług 

 

Odbiorca usługi 

(Nazwa, adres, 

telefon)  

 

Data 

rozpoczęcia 

zlecenia 

(umowy) 

 

Data 

zakończenia 

zlecenia 

(umowy) 

 

Wartość 

umowy 

1 2 3 4 5 

  

 

 

        

 

 

 

    

 

Do wykazu zostały załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. 

 

 

 

 

.................................................................................... 

(data, podpis i pieczęć imienna lub czytelny podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik 4 

PROJEKT UMOWY 

Nr   

zawarta w dniu ………….. roku w Kielcach między:   

reprezentowanym  przez: 

1.  ………………………………………… -  

2. ………………………………………………… -  

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 

………………………. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest rezerwacja, sprzedaż, dostawa biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii 

wraz z transportem z Kielc na lotnisko oraz z lotniska do Stafford i z powrotem dla 32 uczestników 

(wiek:16 – 20) i 4 opiekunów w czterech grupach  (po 8 uczestników + 1 opiekun w każdej grupie) 

w czterech terminach w celu realizacji  projektu „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników 

branży budowlanej” zgodnie  treścią zapytania ofertowego. 

                                                                                   

§ 2 

 

Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminach określonych w załączniku  

nr 1 do umowy.  

§ 3 

 

1. Ustala się cenę za realizację przedmiotu umowy w wysokości łącznej:  

 

1) netto …………………… złotych (słownie: ……………………. złotych ),  

2) podatek VAT ………….. złotych (słownie: ………………. ……złotych),  

3) brutto ……………….. …..złotych (słownie: …………………….. złotych). 

2. Na cenę łączną składają się koszty transportu z Kielc na lotnisko i z powrotem oraz z lotniska  

w Wielkiej Brytanii do Stafford, przelotów, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe itp., opłaty 

bagażowe, opłaty transferowe, opłaty manipulacyjne. 

 3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze w terminie 14 dni 

od  daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za każdą grupę 

oddzielnie po jej powrocie do kraju.  

4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.  
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§ 4 

Zamawiający przekaże Wykonawcy listy uczestników wyjazdu, na których mają zostać wystawione 

bilety lotnicze na 21 dni przed wylotem poszczególnych grup.   

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie powziął w toku 

wykonywania niniejszej umowy, oraz ochrony danych osobowych uczestników, na zasadach 

określonych w ustawie z dni 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.). Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych  

w zakresie lub celu przekraczających przedmiot umowy wymaga każdorazowo pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nienależytego jej 

wykonania lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt. 3, w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

b) 1% wartości, niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3, za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od wymaganego w myśl § 2 terminu realizacji.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie odsetki ustawowe za okres od dnia 

wymagalności do dnia zapłaty.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 11 

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają :  

..............................................................tel. ........................ - reprezentującego WYKONAWCĘ 
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oraz  p.  ………………………………………………………………. - reprezentującego 

ZAMAWIAJĄCEGO. §13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           

WYKONAWCA 
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