
 

 

 

Nowy Dwór Gdański, dn.06.11.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu 

„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”
 

współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia 

szczególnie uzdolnionego. 

Nr zapytania:  1/2017 

 

Kod CPV  

60000000-8- Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Zamawiający  

Powiat Nowodworski  

82-100 Nowy Dwór Gdański 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23 

 

Dane osoby kontaktowej : 

Agnieszka Glazer – Koordynator  projektu  

adres e-mail: agnieszkaglazer@op.pl   

tel.: 512 071 312 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie  w trybie Zapytania ofertowego. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia 

postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.  

9. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

10. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, 

osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 

oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji 

zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez 

Zamawiającego.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników 

projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”
 
współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014 – 2020,  Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia 

szczególnie uzdolnionego organizowanej przez Zamawiającego. 

 

2. Założenia: 

Lp Założenia Wytyczne 

I. Ogólne: 

1 Czas trwania zadania 
od listopad 2017 do 

czerwiec 2021 

II. Obowiązki Wykonawcy: 

1 

Wykonawca będzie świadczył usługę transportową dla uczestników 

projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski’  organizowanej 

przez Zamawiającego. Przewiduje się 25 wyjazdów (średnio 4 - 6 w 

każdym roku szkolnym). W każdym wyjeździe będzie 

uczestniczyć do 20 uczniów + 3 opiekunów. Wyjazdy będą 

realizowane na trasie Nowy Dwór Gdański – Trójmiasto (Gdańsk, 

Sopot, Gdynia). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości 

wyjazdów na większą ilości biorąc pod uwagę posiadane środki 

finansowe na realizację zadania. Przedstawiona powyżej liczba 

wyjazdów stanowi minimum realizacji zamówienia. 

Zgodnie z umową 



 

 

Wyjazdy odbędą się na: uczelnie wyższe, centra nauki, instytuty, 

ośrodki  badawcze i naukowe, innowacyjne zakłady pracy 

2 
Usługa transportowa świadczona będzie środkiem transportu 

Wykonawcy.  
 

3 

W roku szkolnym 2017/2018 w okresie od listopad 2017r. do 

czerwiec 2018r. zrealizowanych zostanie 6 wyjazdów, w tym: 

Listopad – wyjazd na konferencję Sztuczna inteligencja – 

Politechnika Gdańska. Grudzień – wyjazd spotkanie akademickie na 

jednej z uczelni w Trójmieście. Luty – wyjazd spotkanie akademickie 

na jednej z uczelni w Trójmieście. Marzec – wyjazd spotkanie 

akademickie na jednej z uczelni w Trójmieście. Kwiecień - wyjazd 

spotkanie akademickie na jednej z uczelni w Trójmieście. Maj – 

wyjazd do Centrum Hewelianum – Gdańsk  

Ze względów organizacyjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany terminu wyjazdu. 

Zgodnie z umową 

4 

Harmonogramy wyjazdów na kolejne lata szkolne ustalane będą we 

wrześniu każdego roku. Każdorazowo zamawiający powiadomi 

wykonawcę o terminie wyjazdu na co najmniej 10 dni przed jego 

realizacją.  

Zgodnie z umową 

III. Prawa i obowiązki Zamawiającego: 

1 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości 

wykonywania usługi przez Wykonawcę 
Zgodnie z umową 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

 

a) ścisłą współpracę z Zamawiającym,  

b) systematyczną i zgodną z harmonogramem realizacje wyjazdów oraz niezwłoczne 

informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym 

przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem. 

 

 



 

 

 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA . 

 Termin wykonania zamówienia – od 15 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2021 roku. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).  

2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz brutto.  

3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, w PLN.  

4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy.  

5. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego  Powiat Nowodworski 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego 23 lub drogą elektroniczną (skan oferty) starostwo@nowydworgdanski.pl .  

W temacie wiadomości lub na kopercie należy wpisać „usługa transportowa Zdolni z 

Pomorza – powiat nowodworski”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. 

Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana.  

6. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz 

ofertowy.  

 

VII.  KRYTERIA OCENY  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów: 

 

1.Cena - 80 %  (załącznik nr 1) 

 

Sposób oceny: 

Lp = Cn / Cb x 80% x 100 

gdzie: 

Lp – liczba punktów 

Cn- najniższa cena wśród ofert 

Cb – cena badanej oferty 

 

Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.  

 

2. Rok produkcji środka transportu– 20% (załącznik nr 1) 
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Z tytułu kryterium ,,standard środka transportu” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 

20 pkt.  

 

Uwaga: Przyznanie punktów przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o informację dot. roku 

produkcji środka transportu zamieszczoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

 

Ilość punktów = cena + standard środka transportu 

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 

liczbę punktów w kryterium cena i rok produkcji środka transportu. 

 

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 

OCENY ICH SPEŁNIANIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:  

 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
 

Wykonawca wskaże, że posiada aktualną na dzień składania ofert licencję na prowadzenie 

krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2016 poz. 1907 ze zm.) 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien 

posiadać doświadczenie w pracy jako kierowca autokarów tj, prawo jazdy Kat A 10 lata oraz 

doświadczenia w przeprowadzeniu wyjazdów z dziećmi i młodzieżą w ostatnich trzech latach. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tj. posiadania dwóch 

autokarów w tym jednego 25 osobowego. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .  

 



 

 

2. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie 

w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i 

oświadczenia.  

 
IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ  

Z OFERTĄ 

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdziale VIII   należy złożyć:  

 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do 

zapytania ofertowego; 
 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCICH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU 

REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej.  

2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i 

miejscu podpisania umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

 

XI. FINANSOWANIE  

Przedmiot zamówienie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działania 3.2. Edukacja 

ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego  

 

XII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Wzór formularza ofertowego.  

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

3. Wzór umowy. 
 


