Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZS2/0670/21/2012

Łuków, 12.03.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego
ul. Warszawska 88, 21-400 Łuków
Tel./fax 25 798 66 34, kom. 601 416 172
e-mail: projekt12@onet.pl
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)
zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych o wartości do 14 tys. EURO wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
im. A. Świętochowskiego w Łukowie nr 14/2010 z dn. 01.12.2010 r. na potrzeby projektu pn. „Szkoły
nowych możliwości - modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autokaru wraz z kierowcą do przewozu uczniów
Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie wraz z opiekunami w ramach 21 wyjazdów
edukacyjnych w okresie od kwietnia 2013 r. do maja 2015 r. Przewidywana łączna ilość kilometrów
z zapytania – około 9.950. Szczegóły dotyczące poszczególnych wyjazdów prezentuje poniższa tabela:
liczba
liczba
liczba
liczba dni
wyjazdów w wyjazdów w wyjazdów w jednego
2013
2014
2015
wyjazdu

TRASA

L. osób

Łuków - Lublin - Łuków

18 uczniów + 2
opiekunów

Łuków - Żarnowiec k.
Pucka - Łuków

18 uczniów + 2
opiekunów

1

1

Łuków – Warszawa Łuków

12 uczniów + 1
opiekun

1

1

Łuków - Gm. Godkowo Łuków

18 uczniów + 2
opiekunów

Łuków - Poznań - Łuków

18 uczniów + 2
opiekunów

1

1

1

1
3

1

1

1

3
3

Łuków - WarszawaŁuków

12 uczniów + 1
opiekun

Łuków - Dubienka Grabowiec - Łuków

18 uczniów + 2
opiekunów

1

1

Łuków - Porąbka Żar Łuków

18 uczniów + 2
opiekunów

1

2

Łuków - Uhnin Siedliszcze - Łuków

18 uczniów + 2
opiekunów

1

1

Łuków - Wrocław Łuków

18 uczniów + 2
opiekunów

1

3

Łuków - Warszawa Łuków

12 uczniów + 1
opiekun

1

1

1

Łuków - Warszawa Łuków

12 uczniów + 2
opiekunów

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Przewoźnik zobowiązuje się zrealizować zlecenie autokarem klasy turystycznej (wyposażenie:
nagłośnienie, DVD, klimatyzacja, barek) wg. załączonego przez Zamawiającego programu,
zwyczajowo najkrótszą lub najszybszą trasą wybraną przez Przewoźnika.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób, a pojazd którym będzie wykonywane zlecenie posiada ważną polisę OC +NNW oraz
ważny przegląd techniczny pojazdu.
4. Wykonawca w cenie za 1 km musi zawrzeć wszystkie koszty związane z przejazdem z Zespołu Szkół
nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie do miejsca wyjazdu edukacyjnego oraz
z powrotem, koszty podstawienia autokaru z bazy przewoźnika, należne podatki, opłaty drogowe
i parkingowe, a w przypadku wyjazdów kilkudniowych również koszty noclegu, wyżywienia oraz diet
kierowcy. Stawka za 1 km nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
5. Faktura za przewóz osób będzie obejmować tyko kilometry związane z faktycznym transportem
osób z Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie do miejsca zaplanowanego
w ramach wyjazdu edukacyjnego oraz drogę powrotną.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane jako iloczyn ceny jednostkowej za 1 kilometr oraz
wykonanej ilości kilometrów przypadających na jeden przejazd z Łukowa do miejsc zaplanowanych
w ramach wyjazdu. Po każdym wyjeździe Wykonawca przedstawi szczegółowe rozliczenie
przejechanych kilometrów.
7. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę wynajmu autokaru wraz z kierowcą do
przewozu uczniów na jednostkowe zlecenie Zamawiającego wyrażone na piśmie, faksem lub pocztą
e-mail w okresie obowiązywania umowy.
8. W przypadku gdy którykolwiek z wyjazdów określonych w zapytaniu nie odbędzie się Wykonawcy
nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
II. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: kwiecień - czerwiec 2013 r. (5 wyjazdów), marzec, kwiecień,
październik 2014 r. (8 wyjazdów), marzec - maj 2015 r. (8 wyjazdów). Dokładne terminy wyjazdów
będą podawane na bieżąco z min. 20-dniowym wyprzedzeniem.

III. Miejsce i termin składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając
(komputerowo lub maszynowo) „Formularz Ofertowy”. Treść oferty musi odpowiadać treści
niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.
w Zespole Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie, ul. Warszawska 88, sekretariat lub
wysłać scan Formularza ofertowego na adres mailowy projekt12@onet.pl do dnia 19 marca 2013
roku do godziny: 15.00.
2. Oferta jest nieważna, jeśli jej treść nie jest zgodna z warunkami lub wymaganiami określonymi w
zapytaniu ofertowym i/lub została złożona po upływie terminu na składanie ofert.
3. Ofertę złożoną w siedzibie Zamawiającego należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W ŁUKOWIE

OFERTA NA USŁUGĘ WYNAJMU AUTOKARU WRAZ Z KIEROWCĄ
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
19 marca 2013 r. godz. 15:00
W przypadku braku w/w oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia
ofert czy jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
IV. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego,
ul. Warszawska 88, 21-400 Łuków, pok. 25, I piętro – w dniu 19 marca 2013 r. godz. 15:10.
V. Ocena ofert
1. Kryterium wyboru ofert – cena brutto 100%
2. Wykonawca określa cenę za jeden kilometr realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny
brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na usługę
wynajmu autokaru wraz z kierowcą, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość
zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie
według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
C=-------------------------------x 100 pkt (maksymalna ilość punktów)
cena oferty badanej
Uwaga: wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po
przecinku,

- zwiększenie ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej
była większa lub równa 5.

3. Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na Zamówienie
i zaspokaja w całości należność Wykonawcy z tytułu wykonania Zamówienia (Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić w cenie ryczałtowej brutto wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia).

VII. Osoba do kontaktu:
1. Agnieszka Cichosz – Koordynator szkolny, Tel./fax 25 798 66 34, kom. 601 416 172,
projekt12@onet.pl

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy na usługę wynajmu autokaru wraz z kierowcą

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie
/-/ Krzysztof Okliński
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