
 
 

Wrocław, 26.07.2016r 

 

Zapytanie  ofertowe nr 2/07/TRANSPORT/2016/JnS 

 

W związku z realizacją Projektu „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku 

pracy  osób w wieku 18 - 35 lat ze Śląska” o nr POWR.04.02.00-00-0215/15 współfinansowanego 

przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do 

przedstawienia ofert w zakresie usługi przewozu grupy osób do Niemiec. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen rynkowych. 

 

Zamawiający: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław 

 

I. Przedmiot zapytania 

 

Przedmiotem zapytania jest usługa międzynarodowego przewozu osób w ramach organizacji staży 

zawodowych w Niemczech. 

 

1. Liczba pasażerów (bez kierowcy): maks. 10 osób. 

2. Transport na trasie: 

1) z Rybnika przez Katowice do Chemnitz w dniu 10 sierpnia 2016r. (transport odbędzie się w 

godzinach 8:00-18:00), około 570 km. 

2) z Chemnitz przez Katowice do Rybnika w dniu 08 października 2016r. (transport odbędzie się 

w godzinach 8:00-18:00), około 570 km. 

 

II Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego 

 

1) Wymagania odnośnie pojazdu: bus przygotowany do transportu 10 osób (bez kierowcy), 

wyposażony co najmniej w klimatyzację, ABS, ASR oraz jeśli możliwe ESP. Bus musi posiadać 

niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawną regulację 

foteli.  

2) Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu 

drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), a ponadto samochód musi posiadać aktualną i 

ważną polisę ubezpieczenia OC i NW. 

 

III. Dokumenty niezbędne do złożenia odpowiedzi na zapytanie o cenę: 

 formularz oferty (Załącznik nr 1) i oświadczenie (Załącznik 2),  

 

IV. Dodatkowe informacje i wymagania od Wykonawców 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:  

1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 

zapytania 

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  



 
 

3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

V. Kryteria oceny odpowiedzi na zapytanie o cenę: 

Najniższa cena – kwota brutto z Formularza ofertowego za łączną realizację zlecenia.  

Koszt oferty cenowej zawierać musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (m.in.: opłata za parkingi, 
autostrady, wyżywienie i noclegi kierowców). 

 

VI. Informacje nt. zakresu wykluczenia z realizacji zlecenia 

1) Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  

2) Wykonawcy składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którzy nie spełniają 

przesłanek określonych w art.24.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składają 

oświadczenie, które jest załącznikiem numer 2 do Zapytania Ofertowego 

 

VII. Przygotowanie oferty 

1) Oferta powinna zawierać cenę za przejazd: 

a) na trasie z Rybnika przez Katowice do Chemnitz w dniu 10 sierpnia 2016r.,  

b) na trasie z Chemnitz przez Katowice do Rybnika w dniu 08 października 2016r. 

c) cenę brutto za łączną realizację usługi. 

2) Oferta musi odpowiadać na treść niniejszego zapytania ofertowego. 

3) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

4) Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu. 

5) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r.Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie 

zastrzec  to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.  

 

VIII. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Do dnia 29.07.2016 roku (data wpływu oferty) do godziny 16:00: 

1) drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 

Wrocław, z dopiskiem  Zapytanie ofertowe nr 2/07/TRANSPORT/2016/JnS  

2) elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres: 

magda.stempska@fundacjaimago.pl 

 

IX. Informacje dotyczące wyboru 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert.  

2) Zamawiający zleci usługę oferentowi, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

3) Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze. 



 
 

4) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,  

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których 

oferty  zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które 

Zamawiający  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w 

rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę 

zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami 

negocjacje. 

5) Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  

ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.  

6) Zamawiający do chwili złożenia zlecenia zastrzega sobie możliwość unieważnienia 

postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn, poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie www Zamawiającego. 

7) W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert), Zamawiający 

dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przewozu w przypadku zmian 

organizacyjnych.  

9) Zleceniodawca powiadomi Wykonawcę najpóźniej 3 dni przed planowanym wyjazdem o 

ewentualnej zmianie terminu realizacji wyjazdu oraz o miejscu i godzinie zbiórki. 

 

X. Przesłanki odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

2) Zostanie złożona po terminie składania ofert.  

3) Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub 

oświadczeń.  

4) Będzie zawierała rażąco niską cenę.  

5) Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 


