
   Znak sprawy: SP2.201.1.2019r.           Oświęcim, dnia 19.03.2019 r. 

 

                    

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

 

Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                     

Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8. 

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 w Oświęcimiu  

ul. Olszewskiego 2A 

32-600 Oświęcim 

tel. 33 842 23 86 , 797 190 527 

e-mail: sekretariat@sp2osw.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wynajem autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu 

uczniów w zakresie międzynarodowej wymiany uczniów polsko-francuskiej  
 

3. Termin realizacji:  od  dnia 19 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r. 

 

4. Skrócony opis przedmiotu: 

 

  Wynajem autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu osób 

 

● wyjazd rozpoczyna się w dniu 19 maja o godz. 7,00 z pod Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi Nr 2 w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 2A 

● liczba miejsc w autokarze 40 - 45 

● miejsce docelowe Ballan - Miré - Francja, Collegé René Cassin 

● łączna długość trasy 4.200 km 

● powrót w dniu 30 maja około godziny 17,00 – 18,00 pod Szkołę Podstawową z Oddz. Sportowymi 

Nr 2  

● Nocleg oraz wyżywienie kierowców zapewniony jest przez organizatora wymiany ze strony 

francuskiej 

5. Dodatkowe warunki 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniające poniższe warunki: 

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu 

drogowego osób. 

2. Posiadają zdolność techniczną i zawodową. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent: 

- przedstawi że posiada dostępne w celu realizacji zamówienia autokar na 35 miejsc siedzących dla 

pasażerów oraz luki bagażowe (dostosowane do ilości przewożonych osób). Wyżej wymieniony 

pojazd musi być sprawny, w dobrym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe i bezpieczne 

wykonanie niniejszego zamówienia; wiek taboru - minimalny rok produkcji autokaru 2010;                  

spełniać obowiązujące przepisy ruchu drogowego oraz wymogi bezpieczeństwa; posiadać aktualne 

badania techniczne oraz ubezpieczenia pojazdu ( badania i OC pojazdu są żądanie w celu weryfikacji 

zgodności z opisem przedmiotu zamówienia); posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny                   

i wewnętrzny, pasy bezpieczeństwa , klimatyzację, ubikacje, oraz telewizje; być wyposażone                            

w sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry 



- skieruje do wykonania zamówienia osoby odpowiednio wykwalifikowane które posiadają wymagane 

uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, stosowne prawo jazdy oraz sprawność psych-fizyczną,  co 

najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym. 

3. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  

4. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym  rzetelne  

wykonanie zamówienia 

5. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia 

 

 

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2) W wypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część 

umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość została 

ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów: 

a) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie za każdy dzień zwłoki, licząc od daty 

wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie, 

d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego wskazanego w umowie. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

5)  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6) Wykonawca nie może przenieść wierzytelności i długów wynikających z zawartej umowy na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego. 

7) W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

8) W umowie zostaną zawarte ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w punktach 

od 2 – 6 Zaproszenia. 

 

7.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1) Wykonawca winien podać cenę ofertową w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto nie podlegające waloryzacji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  

2) Cena ofertowa winna obejmować wykonania przedmiotu zamówienia. Obliczoną cenę ofertową 

brutto wpisać w punkcie 3 formularza ofertowego. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do 

zaproszenia. 

3. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty potrzymania prawidłowo wystawionej 

Faktury po zrealizowaniu usługi. 

 

8.  Kryteria oceny oferty cenowej. 

 

1. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 100%.                                                                             

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. taką która zawiera najniższą cenę wskazaną                        

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz spełnia 

pozostałe wymagania Zamawiającego określone w Zaproszeniu.                                                                       

3. Jeżeli Oferent, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę nie będzie zdolny do zrealizowania usługi 



w podanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia 

umowy. w niniejszej sytuacji, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była 

następną w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związany z ofertą 

 

 

 

9.   Opis warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca winien złożyć:  

 

a) Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia. Cena ofertowa winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca  musi  przewidzieć wszystkie  okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę  

zamówienia.  

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

c) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (w oryginale), o ile jest konieczne i nie wynika z innych 

dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 

 

 

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty. 

 

Ofertę cenową można złożyć osobiście,  drogą pocztową lub elektronicznie  najpóźniej do dnia 05 

kwietnia 2019 r. do godz. 11.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2                                      

w Oświęcimiu,  ul. Olszewskiego 2A. pok. 29 sekretariat lub na adres e-mail : 

sekretariat@sp2osw.pl 

 

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 06 kwietnia  2019 r. do godz. 

11,00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej  

w dniu  06 kwietnia 2019 r. do godz. 12,00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego                        

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia                              

z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość przesunięcia w/w terminów w sytuacji, gdyby wynikało z konieczności przedłużenia 

analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentów.  

 

12. Załącznik: 

 

Nr 1 – Wzór formularza ofertowego   

 

 

 

 

 
 

                Grzegorz Olszewski 

                        Dyrektor 

       Szkoły Podstawowej                                                                                                  

z Oddziałami Sportowymi nr 2 

               (podpis Kierownika Zamawiającego 

                  lub osoby przez niego upoważnionej) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Znak sprawy: SP2.201.1.2019 r. 
Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 

1. Nazwa, adres, telefon, fax, 
adres mailowy Wykonawcy 

 
 
 

2. Przedmiot oferty 

Wynajem autokaru wraz z kierowcą                   

w celu przewozu uczniów  Szkoły Podstawowej   

z  Oddziałami Sportowymi Nr 2 w Oświęcimiu            

w zakresie międzynarodowej wymiany uczniów                      

polsko-francuskiej  – zgodnie z treścią zaproszenia 

 

 
3. Cena ofertowa za całość 
przedmiotu zamówienia w zł 
brutto (z podatkiem od towarów 
i usług)  

 

cyfrowo: ........................................................................... 

słownie: ……………………………………………….. 

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

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

 

4. Wymagany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zgodnie z treścią Zaproszenia – pkt. 3 

 
5. Okres rękojmi i gwarancji 

 

Rękojmia na warunkach i zasadach określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. 
 

 
 
6. Warunki płatności 

 

Prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w ofercie do 14 dni od daty 

jej wystawienia. 

 

7. Nazwa banku i numer konta 
Wykonawcy 

 

8. NIP 
 
 
 

9. Data sporządzenia oferty 
 
 
 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Zaproszenia                     

do składania ofert. 

         Czytelny podpis lub podpis i pieczęć  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

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


