Giżycko, dn.28.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) (tj. Dz. U. z 2018 roku
poz. 1986), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu przewóz autokarem/busem
16 uczniów i 2 opiekunów z bagażami na trasie Giżycko - Warszawa (lotnisko Chopina) w dniu 26.01.2020 r. oraz Warszawa (lotnisko Chopina) - Giżycko w dniu 08.02.2020 r. w z zapewnieniem bezpiecznych i wygodnych
warunków jazdy. Przejazd powinien być możliwie jak najkrótszy.
Usługa ma zostać zrealizowana w ramach projektu:
„Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”
o numerze 2018-1-PL01-KA102-047611
według poniższego opisu:
RODZAJ USŁUGI

ZAPOTRZEBOWANIE

1)przewóz autokarem/
busem z bagażami

18 osób

2)przewóz autokarem/
busem z bagażami

18 osób

UWAGI
Kierunek: Giżycko – Warszawa (lotnisko
Chopina) w dniu 26.01.2020. Odlot samolotu o
14.45. Grupa powinna być na lotnisku minimum
dwie godziny przed planowanym odlotem.

Kierunek: Warszawa (lotnisko Chopina) – Giżycko
w dniu 08.02.2020. Planowany przylot samolotu
o 21.55.

Wymagane jest, aby
-

Wykonawca posiadał licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

-

Zleceniodawca zobowiązał się do przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez cały okres trwania
usługi i dostosowania harmonogramu wyjazdu

-

Wykonawca zobowiązał się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy usługi polegającej na przewozie autokarem
16 uczniów wraz z 2 opiekunami

-

do tych przepisów.

i bagażem na trasie:

a) Giżycko – Warszawa, lotnisko Chopina, dojazd na lotnisko 26.01.2020 r. do godz. 12.45

-

b) Warszawa, lotnisko Chopina - Giżycko, wyjazd z Warszawy 08.01.2020 r. (przylot samolotu: godz. 21.55)
z zapewnieniem bezpiecznych i wygodnych warunków podróży.

-

Zleceniobiorca odpowiada za stan techniczny autokaru na całej trasie.

-

W przypadku awarii autokaru w trakcie świadczenia usługi Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia awarii
w jak najkrótszym czasie lub zapewnienia transportu zastępczego o takim samym standardzie.

-

W przypadku opóźnień w podróży wynikających z rażących zaniedbań ze strony Zleceniobiorcy, zobowiązuje
się on do pokrycia kosztów spowodowanych opóźnieniem.

-

Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.
Ofertę proszę złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 31 października 2019 r. do godz.
15.00 na adres:
Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko.
Oferta musi zostać wypełniona i podpisana na formularzu ofertowym – (zał. nr 1 do zaproszenia).
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Lucyna Romanowska, tel. 666 551 970.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania
ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie
nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.

Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
1) formularz ofertowy – zał. nr 1 do zaproszenia;

