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I. Zamawiający  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki 

ul. Blich 10 

99-400 Łowicz. 

 

II. Tryb udzielania zamówień 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług przewozu uczniów  

i nauczycieli  na trasie Łowicz – Nienburg – Łowicz w ramach projektu pn. „ PWP 

Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą 

na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP  

w Łowiczu”,  zwanego dalej Projektem. 

2. Ilość osób, terminy wyjazdów  

2013 

2.1. Wyjazd studyjny 8 nauczycieli + 1 tłumacz (I grupa).  

Wyjazd do Nienburga w dniu: 28.04.2013 r. 

Powrót do Łowicza w dniu: 03.05.2013 r. 

 

2.2 . Wyjazd studyjny 8 nauczycieli + 1 tłumacz ( II grupa).  

Wyjazd do Nienburga w dniu: 18.08.2013 r. 

Powrót do Łowicza w dniu: 23.08.2013 r. 

 

2.3. Wyjazd na praktyki uczniowskie (I grupa) 13 osób 

Wyjazd do Nienburga w dniu: 15.09.2013 r. 

Powrót do Łowicza w dniu: 28.09.2013 r. 

 

2.4. Wyjazd na praktyki uczniowskie (II grupa) 13 osób 
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Wyjazd do Nienburga w dniu: 02.11.2013 r. 

Powrót do Łowicza w dniu: 16.11.2013 r. 

 

2.5. Wyjazd na praktyki uczniowskie (III grupa) 13 osób 

Wyjazd do Nienburga w dniu: 17.11.2013 r. 

Powrót do Łowicza w dniu: 29.11.2013 r. 

 

2014 

 

2.6. Wyjazd na praktyki uczniowskie (I grupa) 13 osób 

Wyjazd do Nienburga w dniu: 03.06.2014 r. 

Powrót do Łowicza w dniu: 14.06.2014 r. 

 

2.7. Wyjazd na praktyki uczniowskie (II grupa) 13 osób 

Wyjazd do Nienburga w dniu: 15.06.2014 r. 

Powrót do Łowicza w dniu: 28.06.2014 r. 

 

2.8. Wyjazd na praktyki uczniowskie (III grupa) 13 osób 

Wyjazd do Nienburga w dniu: 31.08.2014 r. 

Powrót do Łowicza w dniu: 13.09.2014 r. 

 

3. Wymagania dotyczące usług transportowych 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport dla każdej z grup określonych 

w ust. 2 na trasie: Łowicz ul. Blich 10 –  Nienburg: miejsce zakwaterowania grupy- 

  - Łowicz ul. Blich 10.  

3.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport każdemu uczestnikowi 

wyjazdu oraz jego opiekunowi w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu  

do kraju wynikającej z następujących przyczyn: 

1. - choroba uczestnika wyjazdu, 

2.  - śmierć lub choroba bliskiego członka rodziny uczestnika wyjazdu. 

3.3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd z ilością miejsc gwarantującą 

jednoczesny przewóz całej grupy wyjazdowej.  
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3.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi przewozu osób.  

3.5. Pojazd musi być sprawny technicznie, musi posiadać pełną dokumentację 

umożliwiającą przejazd na całej trasie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.6. Pojazd, musi być przystosowany do przewozu osób wraz z bagażami,  

przy czym miejsce na bagaż musi być wydzielone w taki sposób, by nie zmniejszało 

komfortu podróżowania pasażerów (np.luk bagażowy pod pokładem busa/autokaru, 

przyczepa/naczepa bagażowa itp.) 

3.7. Pojazd musi posiadać następujące wyposażenie: klimatyzacja, rozsuwane 

fotele, podnóżki, indywidualne oświetlenie i nawiewy, radio, TV. 

3.8. W trakcie przejazdu Wykonawca zapewni gorące napoje tj. kawa, herbata. 

3.9. Pojazd, którym będzie odbywał się transport nie może być wyprodukowany 

wcześniej niż w 2009 roku. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Usługa w ramach Projektu będzie realizowana od 28.04.2013 r. do 13.09.2014 r. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1.1. Posiadają aktualną licencję na międzynarodowy transport drogowy 

osób, 

1.2. Wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat  

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 

działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali w sposób należyty 

co najmniej jedną usługę polegającą na międzynarodowym przewozie 

grupy liczącej co najmniej 9 osób.  

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu  

na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

VI. Wykaz dokumentów 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1. 
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2. Do oferty należy załączyć: 

2.1. Aktualną licencję na międzynarodowy transport drogowy osób (kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) , 

2.2. Wykaz wykonanych usług (oryginał opracowany na podstawie 

załącznika nr 2 do zapytania), 

2.3. Dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług wskazanych  

w wykazie (referencje, listy polecające, oświadczenia z instytucji  

dla której Wykonawca świadczył usługi, w formie oryginałów lub kopi 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) 

2.4. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób 

podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Mirosław Kret -  tel. (046) 837 37 05,  faks (46) 837 33 77. 

e-mail: blich@zsp2lowicz.pl 

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki ul. Blich 10, 99-400 Łowicz w zamkniętych kopertach z następującym 

oznaczeniem: „Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług przewozu 

uczniów i nauczycieli na trasie Łowicz – Nienburg – Łowicz w ramach projektu 

pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa 

 i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów 

ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” oraz "Nie otwierać przed 03.04.2013 r.  

godz. 10.30 .”  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa 03.04.2013 r. godz. 10.00 . 

mailto:blich@zsp2lowicz.pl
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Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.30  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz w gabinecie Dyrektora 

szkoły. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową cenę brutto (wraz z podatkiem 

VAT) za przewóz każdej z 8 grup, określonych w Rozdziale III ust. 2 niniejszego 

Zapytania. 

2. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

w PLN. Kwoty  zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

3. Cena musi obejmować wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego  

i wszystkie inne koszty wynikające z wykonywanych usług (opłaty drogowe, opłaty  

za parking itp.) 

4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć   

na cenę zamówienia. Cena wskazana przez Wykonawcę nie może być podwyższona  

ciągu trwania całego zamówienia. 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają 

wymagania określone w rozdziale V. 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%.  

3. Dla oceny punktowej złożonych ofert zostanie wzór: 

W= (Cmin / C) * 100 

gdzie W   – liczba punktów oferty badanej 

Cmin   - cena najtańszej oferty 

C     - cena badanej oferty. 

4. Zamawiający będzie porównywał oferty pod względem łącznej ceny za przewóz 

wszystkich grup wskazanych w rozdziale III ust. 2 niniejszego Zapytania. 

5. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
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6. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera 

identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty  

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia  

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.zsp2lowicz.pl 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, 

którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących dokumentów oraz treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 

4.1. nie została złożona żadna oferta, 

4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym 

przez Zamawiającego,  

4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie 

umowy nie leży w interesie zamawiającego, w szczególności, jeżeli 
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Zamawiający z przyczyn niezależnych od siebie przerwie realizację 

Projektu, 

4.5. zawarcie umowy z Wykonawcą byłoby niezgodne z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy 

pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.  

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór wykazu wykonanych usług 

3. Projekt umowy. 

 


