
 

Projekt: „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę” dofinansowany 

z Funduszy Europejskich 
 

Łódź, 21.06.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 
 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA TRASIE 

ŁÓDŹ (POLSKA) a SCHKEUDITZ (NIEMCY), SCHKEUDITZ (NIEMCY) a  ŁÓDŹ  (POLSKA)- 

PRAKTYKI UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW 

W ŁODZI                                            

 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY  

 
 ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI 

 ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź 

 Telefon/fax :+48 42 659 82 22/ fax +48 42 659 8553 

 E-mail: szkola@zsbg.org 

 Adres strony internetowej: www.zsbg.org 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji zadania o wartości poniżej 30 000 Euro i jest udzielane 

zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości.  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUG 

TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM na trasie  Łódź (POLSKA) 

a SCHKEUDITZ (NIEMCY),  SCHKEUDITZ  (NIEMCY) a  Łódź (POLSKA) - PRAKTYKI 

Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz (NIEMCY) UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-

TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI realizowanych w ramach projektu  

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMIAROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ 

realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 

zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” , Program Operacyjny: 

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, nr umowy: POWERVET 2015-1-PL01-KA102-014837    

 
 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYJAZDÓW: 
 

Przedmiotem zamówienia jest  ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH 

ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM na trasie  Łódź (POLSKA) a SCHKEUDITZ (NIEMCY),  

SCHKEUDITZ  (NIEMCY) a  Łódź (POLSKA) - praktyki w Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz 

(Niemcy) uczniów Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi według 

następującego harmonogramu: 

Lp. Data i godzina 
wyjazdu 

Miejsce wyjazdu Ilość uczniów 
i opiekunów 
do przewozu 

Data i 
godzina  
przyjazdu 

Miejsce przyjazdu 

1 11.09.2016. godz. 
7.00 

ZSG-T Łódź, ul. 
Skrzydlala 15  
(POLSKA) 

28 11.09.2016. 
godz. 17.00 

Vitalis, Gut Wehlitz, 

04435 Schkeuditz  

(NIEMCY) 
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2 24.09.2016. godz. 
7.00 

ZSG-T Łódź, ul. 
Skrzydlala 15  
(POLSKA) 

16 24.09.2016. 
godz. 17.00 

Vitalis, Gut Wehlitz, 

04435 Schkeuditz  

3 24.09.2016. godz. 
19.00 

Vitalis, Gut 

Wehlitz, 04435 

Schkeuditz  

28 25.09.2016. 
godz. 5.00 

ZSG-T Łódź, ul. 
Skrzydlala 15  
(POLSKA) 

4 07.10.2016. godz. 
10.00 

ZSG-T Łódź, ul. 
Skrzydlala 15  
(POLSKA) 

16 07.10.2016. 
godz. 20.00 

Vitalis, Gut Wehlitz, 

04435 Schkeuditz 

5 30.04.2017. godz. 
7.00 

ZSG-T Łódź, ul. 
Skrzydlala 15  
(POLSKA) 

28 30.04.2017. 
godz. 17.00 

Vitalis, Gut Wehlitz, 

04435 Schkeuditz  

6 13.05.2017. godz. 
7.00 

ZSG-T Łódź, ul. 
Skrzydlala 15  
(POLSKA) 

29 13.05.2017. 
godz. 17.00 

Vitalis, Gut Wehlitz, 

04435 Schkeuditz  

7 13.05.2017. godz. 
19.00 

Vitalis, Gut 
Wehlitz, 04435 
Schkeuditz 

28 14.05.2017. 
godz. 5.00 

ZSG-T Łódź, ul. 
Skrzydlala 15  
(POLSKA) 

8 26.05.2017. godz. 
10.00 

Vitalis, Gut 

Wehlitz, 04435 

Schkeuditz  

29 26.05.2017. 
godz. 20.00 

ZSG-T Łódź, ul. 
Skrzydlala 15  
(POLSKA) 

 

                  

5. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO WYJAZDU 
 

5.1 Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi 

wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 

20 czerwca 1997 r.   wraz ze  zmianami i innych przepisach związanych z przewozem 

osób, w tym ustawy z dnia    6 września 2001 r. o transporcie drogowym  wraz ze 

zmianami.  

5.2 Wykonawca zapewnia uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny. 

5.3 Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców. 

5.4 Wykonawca zapewnia w razie pojazdu, podstawienie autokaru zastępczego w ciągu 

3 godzin. 

5.5 Wykonawca udostępni odpowiednią ilości przestrzeni bagażowej w związku z faktem, iż 

uczniowie będą podróżować z bagażem zapakowanym na dwutygodniowy pobyt na 

praktyce. 

5.6 Kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc 

wskazanych przez kierownika wyjazdu. 

5.7 Zleceniodawca dokona płatności za poszczególne przejazdy przelewem na wskazany 

przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury. 
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6. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY : 
 

 6.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu 

 drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 

 2001 r. o transporcie drogowym)- wymagane jest dołączenie do oferty kopii licencji 

 potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 6.2 Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 

 6.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

 wykonania zamówienia. 

 6.4 Posiadają zainstalowaną sprawną klimatyzację w pojazdach przeznaczonych do 

 realizacji usługi. 

 6.5 Posiadają flotę autokarową nie starszą niż 12 lat. 

6.6 Posiadają flotę autokarową (min. 5 pojazdów w każdym przedziale osobowym) 

o zróżnicowanej liczbie miejsc: 

 a) 20 - 30 osób 

 b) 40 - 60 osób 

6.7 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do 

realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego oraz wykazu wyposażenia 

i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy do realizacji zamówienia 

z uwzględnieniem roku produkcji oraz normy emisji spalin (EURO 2 lub równoważnej).  

 
 
7. SKŁADANIE OFERT 

 
7.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej na zadanie 

wymienione w pkt 3. 

 

7.2 Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

 

7.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

7.4 Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. 

 

7.5 Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
7.6 Formularz ofertowy (załącznik nr 1), załącznik nr 2 i załącznik nr 3  należy przesłać na 
adres: szkola@zsbg.org do godz. 14.00 dnia 28.04.2016 r.   

 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

 Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym   
 

mailto:szkola@zsbg.org
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9. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 
 

10. WYBÓR WYKONAWCY 
 
Zleceniodawca dokona wyboru wykonawcy  do godz. 10.00.dnia 29.06.2016 r.  
 

11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY. 
 
11.1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.zsbg.org. Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze 

najkorzystniejszej oferty mailowo. 

 

11.2 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Agnieszka Kubicka tel 514 339 510  

 
12. INFORMACJE DODATKOWE:  
  

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zawarcia 

umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego. 
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Załacznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

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

 (miejscowość, data) 
WYKONAWCA  
 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
(NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES) 

 
TELEFON/FAX...................................................... 
 
E-MAIL................................................................... 
 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z  dn. ……………………………………..…...  

Oferuję świadczenie NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH 

Z PRZEWOZEM na trasie ŁÓDŹ (POLSKA) a SCHKEUDITZ (NIEMCY), SCHKEUDITZ 

(NIEMCY) a ŁÓDŹ (POLSKA)- PRAKTYKI UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-

TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI realizowanych w ramach projektu  NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE POMIAROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ realizowany w ramach projektu 

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWERVET 2015-1-PL01-

KA102-014837, za cenę: 

Przejazd z Zespołu Szkół Geodezyjno-

Technicznych w Łodzi, ul. Skrzydlata 15 

(POLSKA) do obiektu  Gut Wehlitz, 

04435 Schkeuditz SAKSONIA 

(NIEMCY) 

Cena netto  

Cena brutto  

Cena brutto 
słownie 

 

Przejazd z  obiektu Gut Wehlitz, 04435 

Schkeuditz SAKSONIA (NIEMCY) do 

Zespołu Szkół Geodezyjno-

Technicznych w Łodzi, ul. Skrzydlata 15 

(POLSKA) 

Cena netto  

Cena brutto  

Cena brutto 
słownie 

 

 

Łącznie za 6 przejazdów 

Cena netto  

Cena brutto  

Cena brutto 
słownie 

 

 
 

…………….......................................................…. ................................................................ 
miejscowość i data                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy /lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Wykonawca: ................................................................................................................................. 

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

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

 

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM na trasie ŁÓDŹ 

(POLSKA) a SCHKEUDITZ (NIEMCY), SCHKEUDITZ (NIEMCY) a ŁÓDŹ (POLSKA) - 

PRAKTYKI UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW 

W ŁODZI realizowanych w ramach projektu NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMIAROWE 

SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 

i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, Program 

Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, nr umowy: POWERVET 2015-1-PL01-KA102-014837 

 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym dotyczące: 

− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

− posiadania wiedzy i doświadczenia; 

− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

− dysponuje środkami transportu  

− znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia, 

  

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam 

prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

 

 
 
 
 
 
 

................................. …….......................................................................….................................... 
data                    podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 

 
 

WYKAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 
Wykonawca .................................................................................................................................. 

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

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

 

 

Oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję dysponuje niżej wymienionym środkami              

i  urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia: 

 

Nazwa pojazdu / typ 

 

Dodatkowe informacje 

- ilość miejsc siedzących 

dla pasażerów 

- rok produkcji 

- norma emisji spalin  

- ewent. inne informacje 

Numer rejestracyjny 

pojazdu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................               ……..............................................................…………. 
            (data)                                                                         (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy). 


