
 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

POKL.09.01.02-12-002/11 

 
Buchcice, dnia 27.09.2012r. 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/2012 
 

na świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Buchcicach na wycieczkę edukacyjną w związku z realizacją projektu systemowego 
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” pt. „Dobry start- 
wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

1. Zamawiający: 

Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach 

Buchcice 6 

33- 170 Tuchów 

Tel. 146526405 

Email: psp_buchcice@op.pl 

Strona: www.spbuchcice.tuchow.pl 

 

2. Postanowienia ogólne: 

2.1 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamównień publicznych. 

2.2 Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w ramach 

projektów PO KL. 

 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamównienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów na wycieczkę edukacyjną, która stanowi 

kontynuację realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dobry start- wyrównywanie 

szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach”.  

 

Szczegółowy opis wyjazdu: 

Przebieg trasy (od .... do...) 
 

Termin/czas realizacji Szczegółowe wymagania 

 

BUCHCICE –> PACANÓW  

PACANÓW -> BUCHCICE 

 

22 PAŹDZIERNIK 2012R. 

Wyjazd jednodniowy dla grupy 

do 24 osób 

EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI 

IM. KOZIOŁKA MATOŁKA 

mailto:psp_buchcice@op.pl
http://www.spbuchcice.tuchow.pl/
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4. Warunki wymagane: 

4.1. 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. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych 
z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. 
Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.); 

4.2. wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas 
przewozu i pozostających w związku z przewozem; 

4.3. wykonawca zapewnia uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i higieny; 

4.4. wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów realizowanego wyjazdu z chwilą wyjazdu 
z miejsca zbiórki tj. z Publicznej Szkoły Podstawowej im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry” 
w Buchcicach, Buchcice 41, 33 – 170 TUCHÓW 

     Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki; 

4.5. w cenę przejazdu wliczony będzie parking; 

4.6. o udzielenie zamównienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

a) 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 (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.); 

b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji 

zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego (załącznik nr 3). 

 

5. Kryteria oceny ofert: 

5.1. Cena – waga 100% 

5.2. Cena usługi est ceną brutto (zawiera cenę netto + podatek VAT) 

 

6. Sposób przygotowania oferty i miejsce jej złożenia: 

Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim, obejmować całość zamównienia 

określonego przez Zamawiającego i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

firmy na zewnątrz. 

Wykonawca przesyła ofertę wraz z cennikiem (zgodnie z załącznikiem nr 1) oraz oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 2) . 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: 
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 „Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach” 

– wycieczka edukacyjna 

osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub pocztą na adres: 

Zespół Szkoły Podstawowej im. sierż. AK J. Siwaka „Waligóry” i Przedszkola w Buchcicach 

Buchcice 41 

33-170 Tuchów  

w terminie do 11.10.2012r. do godz. 14:00. 

 

7. Rozstrzygnięcie i zlecenie realizacji zamówienia: 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 11.10.2012r. o godzinie 18:00. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.spbuchcice.tuchow.pl oraz drogą email 

na adres wskazany przez wykonawcę. 

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia 

umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 

 

9. Załącznikami do niniejszego zapytanie ofertowego stanowiącego integralną część ofert są: 

9.1 Formularz oferty – wzór; 

9.2 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych; 

9.3 Oświadczenie o spełnaniu warunków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbuchcice.tuchow.pl/
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/2012 

 

FORMULARZ OFERTY 

Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................ 
   
Numer telefonu: ................................................  
 
Numer faksu: ................................................ 
  
Numer REGON: ................................................ 
 

Numer NIP: ................................................ 
 

internet http:// ................................................ 
 

e-mail ................................................ 
 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

 

Dane dotyczące zamawiającego: 
Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach 

Buchcice 6 

33- 170 Tuchów 

Tel. 146526405 

Email: psp_buchcice@op.pl 

Strona: www.spbuchcice.tuchow.pl 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2012 na świadczenie usługi transportowej związanej 

z przewozem na wycieczkę edukacyjną do Pacanowa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Buchcicach w związku z realizacją projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

uczniów klas I- III szkół podstawowych” pt. „Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjno- 

rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składamy niniejszą ofertę: 

mailto:psp_buchcice@op.pl
http://www.spbuchcice.tuchow.pl/
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Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto : …............................zł, (kwota brutto  

słownie……………………………………………………………………………………………………………………….…………..). 

         
1. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty zrealizujemy zamówienie w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
 

2. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 7 dni od daty realizacji dostawy, po 
przedstawieniu faktury zamawiającemu.  

 
3. Oświadczam, że:  

 Zapoznałam/em  się i akceptuję  wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz   

jestem w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganymi warunkami; 

 Oferowana przeze mnie cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.  

 Otrzymałam/em wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia niniejszej 

oferty; 

 Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców. (właściwe podkreślić) 
(w przypadku zatrudnienia podwykonawców) wskazujemy części zamówienia: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 Podpiszę umowę o udzielenie zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. UWAŻAM się za związanego/ną niniejszą ofertą przez okres 9 dni wraz z dniem upływu 

terminu składania ofert. 

5. OŚWIADCZAM,   że   wyrażam   zgodę   na   otrzymywanie   korespondencji   w trakcie 

postępowania drogą elektroniczną. 

Adres poczty elektronicznej e-mail ....................................................................  

 
 

 ………………..……………………. ………………..……………………. 
 Miejscowość, data / podpis oferenta/ 

 
1. Spis załączników: 

 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych; 
 Oświadczenie o spełnianiu warunków; 
 Inne: ………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/2012 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych1. 

 

 

na potrzeby realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

uczniów klas I- III szkół podstawowych” pt. „Dobry start- wyrównywanie szans 

edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo 

z Towarzystwem Oświatowym w Buchcicach lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach lub osobami 

wykonującymi czynności w imieniu Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy. 

 

 

 

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

 Miejscowość i data. Podpis i/lub pieczęć Oferenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się: 

1. Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. Posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 3/2012 
 

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

oświadczam, że spełniamy warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej 
przedmiotem niniejszego zapytania (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub 
KRS) 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (aktualna licencja na 
przewóz drogowy osób na terenie kraju, uprawnienia kierowców), 

3. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji 
zamówienia, 

4. posiadania ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej 
w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia 

 

 

 

Podpisano ………………………………… 
                     (upoważniony przedstawiciel) 

Miejsce i data …………………………………………….. 

    

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

      Przystępując do postępowania – zapytania ofertowego, ja (imię i nazwisko)………………………….…………, 
w sprawie udzielenia zamówienia na przewóz osób w ramach projektu systemowego 
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” pt. „Dobry start- 
wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  

( Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

reprezentując firmę (nazwa firmy): 

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

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


