
                                                                 
 
 
 

Sucha Beskidzka, dnia 13.09.2017 r.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe  
 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1759, ze zm.) 

 
 
 
 
 

Na: usługę przewozu uczniów z opiekunami do Krakowa w dniu 27.09.2017 r.  
 

CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób 

 
 
 
 
 

Termin składania ofert:  19.09.2017 r. godz. 10.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sucha Beskidzka, dnia 13.09.2017 r. 
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Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 

Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl    tel: 033 875 79 46 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 
Powiat Suski 
ul. Kościelna 5b 
34-200 Sucha Beskidzka 
REGON: 072181675 
NIP: 552-14-27-933 
tel.   +48 33 875 79 20 
fax. + 48 33 874 15 52  
Strona internetowa: www.powiatsuski.pl 
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl  
  

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1759 ze zm. ) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1.4 Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym na stronie Internetowej 
pod łączem: http://www.rpo.malopolska.pl/  

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego zapytania 
ofertowego i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 

1.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

1.7 Rozliczenie po wykonaniu usługi w terminie do 14 dni od dnia wystawienia i 
dostarczenia rachunku. 

1.8 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie procedury negocjacyjnej w odniesieniu do 
składanych ofert. Zastrzega się jednak, że procedura negocjacyjna nie będzie 
powodować naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579, ze zm.). 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów z opiekunami do Krakowa w 
dniu 27.09.2017 r . 

2.2 Ilość grup: 2 x 16 osób. 
2.3 Bus przy wyjeździe będzie podstawiony pod budynek Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra 

Dańkowskiego w Jordanowie, ul. Gen. Maczka 131, 34 – 240 Jordanów i budynek 
Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, 34 – 200 
Sucha Beskidzka, o uzgodnionych uprzednio godzinach. 

2.4 Powrót po zakończeniu zajęć w Krakowie. 
2.5 Postój w Krakowie po stronie Wykonawcy (o ile dotyczy). 
2.6 Wyjazdy: I grupa ok. 7.00, II grupa ok. 9.00. 
2.7 Powrót: po zakończeniu zajęć.  
2.8 Podane godziny mają znaczenie szacunkowe, dopuszcza się zmiany. 
2.9 Uwzględnić 2 kursy wyjazdowe i 2 kursy powrotne. 
2.10 Wykonawca zapewnia miejsca wyłącznie siedzące. 
2.11 Nie dopuszcza się transportu z zatrzymywaniem się na przystankach regularnych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Zamówienie zostanie zrealizowane w dniu 27.09.2017 r. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie oświadczenia zawartego w 
formularzu oferty. 

mailto:modernizacja@powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
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Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 

Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl    tel: 033 875 79 46 

4.2 PODWYKONAWCY 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
2) Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu 
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w 
takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników.  

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na całość zamówienia. 
7.2 Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy. 
a) Oferty należy składać do dnia 19.09.2017 r. do godziny 10:00 drogą pisemną, 

faksem lub pocztą elektroniczna na adres: modernizacja@powiatsuski.pl  
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1 Wykonawca poda cenę dla całości zamówienia wypełniając formularz oferty. 
10.2 Cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca, w tym: transport, ewentualne parkingi i inne koszty wynikające z 
przejazdu do Krakowa. 

BADANIE OFERT 

11.1 Zamawiający zastrzega sobie zbadanie składanych ofert, w szczególności zastrzega 
sobie możliwość zwracania się do wykonawców w celu wyjaśnień/udzielenia 
odpowiedzi w stosunku do zaoferowanej oferty. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY 

12.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 
następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (w 
%) 

Liczba możliwych 
do uzyskania 

punktów 

1 Cena (C) 100% 100 punktów 

 
 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.  

Rozdział 17 
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZAPYTANIA 

17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
zapytania. 

17.2 W przypadku wniosków o wyjaśnienie treści zapytania wnoszonych drogą pisemną lub 
faksem Zamawiający prosi o jednoczesne przekazanie ich w wersji elektronicznej 
(edytowalnej) na adres mailowy: modernizacja@powiatsuski.pl  

17.3 Zamawiający udzieli wyjaśnień możliwie niezwłocznie o ile będzie to konieczne.  

Rozdział 18 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

 
18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

mailto:modernizacja@powiatsuski.pl
mailto:modernizacja@powiatsuski.pl
mailto:modernizacja@powiatsuski.pl
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Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 

Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl    tel: 033 875 79 46 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: 
modernizacja@powiatsuski.pl  

18.3 Kontakt w sprawie zapytania: p. Magdalena Więcław – tel. 33 875 79 46. 

Rozdział 19 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

19.1 Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny. 

Rozdział 20 
ZAŁĄCZNIKI 

2.1 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
 

 
 

Zatwierdzam, dnia 13.09.2017 r. 
 
 

Józef Bałos 
Starosta Suski 
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Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 

Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl    tel: 033 875 79 46 

Załącznik Nr 1–Formularz ofertowy 
 
Zamawiający: 
Powiat Suski 
ul. Kościelna 5b 
34-200 Sucha Beskidzka 

Oferta na: 
Usługę przewozu uczniów z opiekunami do Krakowa w dniu 27.09.2017 r.  

 

Nazwa firmy   

Adres  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Numer faks  

 
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i wszystkimi 

wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w postepowaniu i nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania. 

3. OFERUJEMY należyte wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach 
przedstawionych w niniejszej ofercie za cenę: 
 

 
Lp. 

 
Trasa 

 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

 
Wartość 
brutto 

1 

Jordanów (ZS im. bł. ks. 
P. Dańkowskiego  

Jordanowie, ul. Generała 
Stanisława Maczka 131) – 

Kraków (Uniwersytet 
Pedagogiczny ul. 
Podchorążych 2) - 

Jordanów ( ZS im. bł. ks. 
P. Dańkowskiego w 

Jordanowie, ul. Generała 
Stanisława Maczka 131) 

1 kpl   

2 

Sucha Beskidzka (Zespół 
Szkół im. Walerego Goetla 

w Suchej Beskidzkiej 
ul. Kościelna 5) – Kraków 

(Uniwersytet 
Pedagogiczny ul. 

Podchorążych 2) – Sucha 
Beskidzka (Zespół Szkół 
im. Walerego Goetla w 

Suchej Beskidzkiej 
ul. Kościelna 5) 

1 kpl   

  
 

 Razem  

 
________________ dnia ___ ___ 2017 roku 
 

_________________________________ 
(podpis Wykonawcy 

mailto:modernizacja@powiatsuski.pl

