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Zakopane, 21.11.2017r. 
Zamawiający 
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych  
im. Władysława Zamoyskiego  
w Zakopanem 
ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane 
NIP 736-10-66-403 
tel. 18 206 68046  sekretariat@zsht.pl 

 
 

Zapytanie ofertowe 1 z dnia 21.11.2017 
 

I. Dane zamawiającego: 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w 
Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane; 

2. Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem zaprasza 
do złożenia oferty na usługę wynajmu autokaru/busa wraz z kierowcą do przewozu: 

 9 osób na trasie Zakopane - Berlin i Berlin - Zakopane; 

 11 osób na trasie Zakopane – Rimini i Rimini – Zakopane. 

3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – 
gwarancją sukcesu w zawodzie” realizowanego w ramach projektu “Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  ze 
środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 
realizowanego przez Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem (numer projektu 
2017-1-PL01-KA102-035804); 

II. Przedmiot oraz zakres zamówienia 

Rodzaj zamówienia: usługa 

1. Zamówienie dotyczy wynajmu autokaru/busa do przewozu na trasach: 

A. Polska, Zakopane - Niemcy, Berlin; 

B. Niemcy, Berlin -  Polska, Zakopane; 

Termin i miejsce wykonania usługi: 

Planowany przewóz 9 osób na trasie  

Zakopane – Berlin 04.03.2018 r. oraz na trasie Berlin  – Zakopane 24.03.2018 r. 

2. Zamówienie dotyczy wynajmu autokaru/busa do przewozu na trasach: 

A. Polska, Zakopane, - Włochy, Rimini; 

B. Włochy, Rimini - Polska, Zakopane; 

Termin i miejsce wykonania usługi: 

Zsht.pl 
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Planowany przewóz 11 osób na trasie  

Zakopane – Rimini 04.03.2018 r. oraz na trasie Rimini  – Zakopane 24.03.2018 r. 

  
 
 
Szczegółowe godziny wyjazdów oraz adresy miejsc docelowych zostaną ustalone z 
Wykonawcą na 3 dni przed planowanymi wyjazdami. 
 

III. Warunki, które należy spełnić składając ofertę 

Oferty na niniejsze zapytanie ofertowe mogą składać Oferenci spełniający jednocześnie 
następujące warunki: 

 posiadanie autokaru/busa przystosowanego do przewozu osób posiadającego co najmniej 11 
miejsc siedzących oraz miejsce na przewóz bagażów pasażerów; 

 posiadanie przez wykonawcę licencji na przewóz osób; 

 posiadanie przez wykonawcę licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozów osób; 

 aktualne ubezpieczenie autokaru w zakresie OC i NNW; 

 wyposażenie autokaru/busa w klimatyzację, ogrzewanie, pasy bezpieczeństwa na wszystkich 
miejscach dla pasażerów; 

 rok produkcji autokaru/busa od roku 2012; 

 Wykonawca/kierowca musi posiadać prawo jazdy właściwej kategorii oraz możliwości 
techniczne do przewozu osób; 

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę – tj. bez możliwości 
odstąpienia innemu przewoźnikowi; 

 Wykonawca zobowiązuje się zapewnienie bezpiecznych warunków przejazdu pojazdem 
sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego; 

 Uczniowie i nauczyciele będą przewozić bagaż podręczny do 10 kg oraz bagaż główny do 30kg 

 Wykonawca wyraża zgodę na kontrolę pojazdu przez policję w dniu wyjazdu lub dniu 

poprzedzającym wyjazd. 

IV. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik Nr 1 wraz z 

oświadczeniem który stanowi załącznik nr 2 do zapytania; 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej 

3. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w 

Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Partyzantów 1/5, tel. 18 206 68 46, e-mail: 

sekretariat@zsht.pl; 

V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: 

Koordynator projektu Magdalena Kamińska tel. 18 206 68 46, m.kaminska@zsht.pl 

Asystent koordynatora projektu Justyna Trzebuniak tel. 18 206 68 46 j.trzebuniak@zsht.pl 

 
VI. Sposób obliczania ceny 

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek 

VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena oferty ma 

być wyrażona w złotych polskich. 
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VII. Kryterium wyboru oferty 

100% cena 
Sposób wyliczenia punktacji: 
Nr kryterium Wzór: Liczba punktów = C 
C (Liczba punktów) = (Cmin/Cof)*100% gdzie: 
Cena – C 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 
 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów. 

2. W przypadku złożenia ofert z taką samą najwyższą liczbą punktów, Wykonawcy, którzy złożyli 

tożsame oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych, które nie mogą być gorsze niż 

oferty już złożone. 

3. Po zakończonym postępowaniu zamawiający poinformuje o wyniku postępowania 

Wykonawcę, który złożył wybraną ofertę. 

4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą. 

5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

6. W sytuacji złożenia wszystkich ofert na kwotę przewyższającą kwotę zakontraktowaną w 

budżecie projektu, zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złożył najlepszą 

ofertę lub powtórzyć postępowanie. 

7. Sposób rozliczenia z Zamawiającym 

Forma rozliczenia – przelew na podstawie faktury/rachunku po wykonaniu usługi płatny w 

terminie do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku. 

VIII. Termin składania ofert 

Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 
Nr 1 i 2 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 
22.12.2017 r. do godz. 12.00 osobiście, pocztą tradycyjną (obowiązywała będzie data wpływu 
oferty), na adres: Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. 
Partyzantów 1/5, lub osobiście w sekretariacie szkoły pok. 19; 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2017 r. o godz. 13.00. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie 

 

             Dyrektor 

(-) mgr Zdzisław Króżel 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

        ………………………………………., dnia ………………………. 
                                                 /miejscowość/ 

 

Nazwa Wykonawcy:      Siedziba Wykonawcy: 

………………………………….………     ……………………………….…….………… 

……………………….………..………     ……………………………………..………… 

tel/fax.: …………….……………..     REGON: ……………………….………… 

e-mail: ………………..……………     NIP: ………………………………..……… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 21.11.2017 dotyczące organizacji transportu dla 

uczestników Projektu „Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie” 

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, oferujemy następujący przedmiot 

zamówienia za następującą cenę: 

 

Świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu transportu uczestników 
projektu „Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie” 

L.p. Data podróży Zakres 
Stawka 

brutto za km 

Cena za grupę (8 
uczestników+1 

opiekun) 

1. 04.03.2017 
Wyjazd z Zakopanego. do Berlina, 

Niemcy 
  

2. 23.03.2017 
Wyjazd z Berlina, Niemcy do 

Zakopanego. 
  

L.p. Data podróży Zakres 
Stawka 

brutto za km 

Cena za grupę (10 
uczestników+1 

opiekun) 

1. 04.03.2017 
Wyjazd z Zakopanego. do Rimini, 

Włochy 
  

2. 23.03.2014 
Wyjazd z Rimini, Włochy do 

Zakopanego 
  

 
Łączna cena za dwie grupy brutto: 
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1. cena brutto obejmuje wszystkie 

koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

2. oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w 

zapytaniu ofertowym, 

 

 

 
3. Informacje o pojeździe (typ, marka, rok produkcji, ilość miejsc, wyposażenie, wielkość luku na 

bagaże, inne istotne podczas oceny parametry)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

……………………………………………………………………… 
                           /Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania 

oferty w imieniu Wykonawcy/  
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

oraz 

OŚWIADCZAM, 

 

że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 poz.907 z późniejszymi zmianami). 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

 

     ……………………………………………………………………… 
      /Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania 

 oferty w imieniu Wykonawcy/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


