
- kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu 

Postanowienia ogólne 
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, 

związku z realizacją projektu pt. „Akademia

Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014
 

Tytuł postępowania 
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania wyjazdów edukacyjnych

„Akademia zawodowców – kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno

współfinansowany ze środków Europejskiego 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014

Dane Zamawiającego: 

Zespół Szkół Geodezyjno 

Opis przedmiotu zamówienia 
KOD CPV: 

Główny: 

63511000-4 – Organizacja wycieczek 

 

Kody uzupełniające: 

63510000-7 – Usługi biur podróży i podobne

63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si

w  załączniku  nr 2 – Wzór Umowy. 

 

Termin realizacji zamówienia  
Wykonawca zobowiązany jest realizować

później niż do 31 grudnia 2018 roku. 

 
 

Miejsce realizacji zamówienia  
Zespół Szkół Geodezyjno 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia 
1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

a) posiadania kompetencji lub uprawnie

wynika to z odrębnych przepisów
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjno

kademia zawodowców – kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno

Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

usługa zorganizowania wyjazdów edukacyjnych  w ramach realizacji 

kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.” 

 

Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi .

91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15 

tel.: +48 (42) 659-82-22 

fax: +48 (42) 659-85-53 

e-mail: projekt_zstg@zsbg.org  

www.zsp13.com 

 

y i podobne 

y, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

realizować przedmiot zamówienia w terminach ustalonych z Zamawiaj

Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi .

91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15 

powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia 
cy nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w post

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalno

bnych przepisów; 

 

Technicznych w Łodzi 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

z zachowaniem zasady konkurencyjności, w 

kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- 

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

” 

w ramach realizacji projektu pt. 

Technicznych w Łodzi. Projekt 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Technicznych im. Sybiraków w Łodzi . 

do niniejszego Zapytania ofertowego oraz 

 przedmiot zamówienia w terminach ustalonych z Zamawiającym jenak nie 

Technicznych im. Sybiraków w Łodzi . 

powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia  
arunków udziału w postępowaniu w zakresie: 

lonej działalności zawodowej, o ile 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

 

 

Kryteria oceny ofert, informacje o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznawania 
ofert, zasady wyboru oferty najkorzystniejszej, zasady uniewa
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj

Kryterium: Cena brutto – 100 % 

 

Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu zasady, i

najkorzystniejszy bilans ceny jest ofertą najkorzystniejsz

 

Dla oceny punktowej ofert w kryterium „cena”

Wci = (Cmin / Ci) x  Wmax 

gdzie: 

Wci    -  liczba punktów oferty badanej

Cmin   -  cena minimalna 

Ci   -  cena badana 

Wmax   -  100  (maksymalna liczba punktów)

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod wzgl

zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

 

Zamawiający zastrzega, że z wykonawc

przeprowadzone negocjacje. O terminie i miejscu negocjacji wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odr

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewa

Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

 

W przypadku odstąpienia przez wykonawc

oferty najwyżej ocenionej.  

 

Zasady sporządzania oferty i obliczania ceny 
 

I. Zasady sporządzenia oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowi

zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie. Oferta winna by

Wykonawcę lub osobę upoważ

umocowanie do złożenia oferty nale

2. Do Formularza ofertowego stanowi

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykonawcą a Zamawiającym stanowi

b) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj

3. Brak któregokolwiek z wymaganych powy

Zamawiający zastrzega prawo wzywania Wykonawców do wyja

dokumentów. 
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sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

ci technicznej lub zawodowej; 

Kryteria oceny ofert, informacje o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 
ofert, zasady wyboru oferty najkorzystniejszej, zasady unieważnienia postępowania
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

ostanie dokonana przy zastosowaniu zasady, iż oferta nieodrzucona w danej cz

ą najkorzystniejszą. 

Dla oceny punktowej ofert w kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: 

liczba punktów oferty badanej 

0  (maksymalna liczba punktów) 

gleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

cy najpierw dokona oceny ofert pod względem przyjętych przez niego kryteriów oceny ofert, a nast

zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

e z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz

przeprowadzone negocjacje. O terminie i miejscu negocjacji wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

 zostanie powiadomiony odrębnym pismem.    

cy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a 

 z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 

pienia przez wykonawcę od podpisania umowy Zamawiający zastrzega prawo wyboru kolejnej 

dzania oferty i obliczania ceny  

dzenia oferty 
y na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załą

zyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie. Oferta winna by

 upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dokument, z którego wynika 

enia oferty należy złożyć wraz  z ofertą).  

Do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nale

o spełnieniu warunków i  o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomi

ącym stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację – jeśli dotyczy. 

Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

cy zastrzega prawo wzywania Wykonawców do wyjaśnień i/lub uzupełnie
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Kryteria oceny ofert, informacje o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych 
ie danego kryterium oceny 

nienia postępowania 
dzie kryteria: 

w danej części, zawierająca 

tych przez niego kryteriów oceny ofert, a następnie 

zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą mogą zostać 

przeprowadzone negocjacje. O terminie i miejscu negocjacji wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

dym jego etapie bez podania przyczyn, a 

cy zastrzega prawo wyboru kolejnej 

Załącznik nr 3 do niniejszego 

zyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie. Oferta winna być podpisana przez 

 do reprezentowania Wykonawcy (dokument, z którego wynika 

do zapytania ofertowego należy dołączyć: 

 osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

do zapytania ofertowego. 

li dotyczy.  

dzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

i/lub uzupełnień złożonych 
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4. Wymagany okres związania ofertą

II. Zasady wyliczania ceny.  
1. Cenę oferty należy wpisać na Formular

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia 

określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza Cenowego oraz dokonywanie zmian w tre

spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie mo

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawiera

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 

Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłat

Wykonawca powinien uwzględni

a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejsz

4. Cena podana w  formularzu ofertowym

przecinku 

5. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustaw

i usług. 

6. Wykonawca składając ofertę, jest zobowi

czy wybór jego oferty będzie prowad

przepisami o podatku VAT, wskazuj

będzie prowadzić do jego powstania, or

ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiaj

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiaj

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowi

 

Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. 

Opakowanie należy opisać następująco: 

 
Dane wykonawcy:  

………………………………………..   

Usługa zorganizowania wyjazdów edukacyjnych

kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

Nie otwierać przed dniem 

 

Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Geodezyjno

503 Łódź -  w nieprzekraczalnym terminie 

Oferty wniesione po terminie Zamawiają

Wykonawcy.  

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni

wprowadzić zmiany lub wycofać złożon

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opiecz

dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

Określenie warunków istotnych zmian umowy 
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zania ofertą wynosi 30 dni.  

 na Formularzu ofertowym – liczbowo. Cena musi zawiera

zany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Cenowym. Brak wypełnienia i 

ś z pozycji Formularza Cenowego oraz dokonywanie zmian w tre

spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza cenowego. 

ę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpo

ędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 

Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególno

ędnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, 

a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

Cena podana w  formularzu ofertowym winna być  wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po 

ślana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.   o   podatku od towarów 

ę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego 

dzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowią

przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

 do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedsta

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 w 1 egzemplarzu w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. 

 

   

Zespół Szkół Geodezyjno

Usługa zorganizowania wyjazdów edukacyjnych  w ramach realizacji projektu pt. „Akademia zawodowców 

kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. 
 

Nie otwierać przed dniem 02.11.2017r. do godz. 14:00 

Geodezyjno- Technicznych im. Sybiraków w Łodzi

w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2017 r. roku, godz. 13:30. 

Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie 

e, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać

żoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiaj

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone,

leniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

lenie warunków istotnych zmian umowy  
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liczbowo. Cena musi zawierać dane o podatku VAT. 

wszystkich pól w Formularzu Cenowym. Brak wypełnienia i 

 z pozycji Formularza Cenowego oraz dokonywanie zmian w treści Formularza 

 zmian do formularza cenowego.  

 wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

dne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 

y, a w szczególności podatek VAT. 

 w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  

ym Zapytaniu Ofertowym.  

ona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po 

 z dnia 11 marca 2004 r.   o   podatku od towarów  

cego (w Formularzu ofertowym), 

cego obowiązku podatkowego zgodnie z 

 (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

 bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono 

ązku podatkowego zgodnie z 

cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

 zgodnie z tymi przepisami. 

 w 1 egzemplarzu w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. 

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi 

ul. Skrzydlata 15 91-503 Łódź 

 

projektu pt. „Akademia zawodowców – 

Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

Technicznych im. Sybiraków w Łodzi ul. Skrzydlata 15, 91-

cy pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie 

 lub wycofać ofertę. Wykonawca może 

e Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

towane i oznaczone, a koperta będzie 
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Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowie

Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe informacje na temat warunków  istotnych zmian umowy znajduj

załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

Oferty częściowe  

Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert cz

 

Zamówienia uzupełniające w rozumieniu pkt 8 lit. h)

Zamawiający nie przewiduje zamówień w  rozumieniu pkt 8 lit h

 

Spis załączników 

1. załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. załącznik nr 2 – Wzór umowy  

3. załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 

4. załącznik nr 4 - Oświadczenie o

postępowaniu 

 

Łódź, dnia 24.10.2017 r. 

 

                                                           
1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu S

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (dalej: Wytyczne). 
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ść wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym 

rty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe informacje na temat warunków  istotnych zmian umowy znajdują się we Wzorze umowy, który stanowi 

do niniejszego Zapytania Ofertowego.  

ci składania ofert częściowych.  

ce w rozumieniu pkt 8 lit. h) podrozdziału 6.5 Wytycznych

Zamawiający nie przewiduje zamówień w  rozumieniu pkt 8 lit h) podrozdziału 6.5 Wytycznych.

Opis przedmiotu zamówienia  

Formularz ofertowy  
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