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Zapytanie ofertowe nr 10/2017 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie ul. Międzyrzecka 70, 21-400 Łuków, 

realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu 

„Zawodowy staż bez granic” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego”  

 

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez 

granic”. Rezerwacja, zakup i dostarczenie 16 biletów lotniczych na trasie Warszawa Okęcie - 

Londyn Luton – Warszawa Okęcie; wylot: 5 listopada 2017r. przylot 2 grudnia 2017 r. w 

klasie ekonomicznej.  

Cena biletu winna zawierać wszystkie koszty związane z przelotem tj. bagaż 

kabinowy/podręczny o wadze 10 kg/ pasażera, bagaż rejestrowy o wadze min. 20 kg/pasażera 

itp. 

Zapewnienie przewozu uczniów i opiekuna (łącznie 16 osób) autokarem/ busem na lotnisko- 

trasa Łuków - Warszawa (5 listopada 2017 r.) i z lotniska Warszawa - Łuków (2 grudnia 

2017 r.).  

Uczestnicy wyjazdu: 

Uczestnikami wyjazdu jest grupa 16 osób, tj. 11 osób pełnoletnich i 5 niepełnoletnich. 
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Warunkiem udziału oferty w ocenie jest: 

1. Posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji usługi zbliżonej do 

niniejszego zamówienia, 

2. Zapewnienie dostarczenia dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia do siedziby 

Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie ul. Międzyrzecka 70 21-400 

Łuków. 

3. Osoba składająca ofertę nie może zgłosić się do realizacji tylko jednej części 

zapytania ofertowego, np. tylko dostarczenie biletów lotniczych.  

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 

- Wysoka jakość usługi oraz bezwzględna terminowość realizacji zlecenia. 

- Czas wylotu w godzinach od 10.00 do 15.00 w dniach podróży. 

 

Rozpoczęcie usługi: 

Dostawa będzie jednorazowa zgodnie ze zleceniem Zamawiającego w formie pisemnej, za 

pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną – e-mail. 

Kryterium wyboru są: 

 Cena – 80 % 

 Czas wylotu 20% 

 

Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:    

       Najniższa cena oferty           Najkorzystniejsza godzina wylotu 

Liczba punktów =  -------------------------------- x 80 + ------------------------------------- x 20 

        Cena badanej oferty         Godziny wylotu 

Cenę za przedmiot zamawiania Wykonawca przedstawia w „formularzu oferty” 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe  

i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi 

być podana w PLN cyfrowo, dla poszczególnych przedmiotów zamówienia osobno  

i podliczona zbiorczo dla całości zamówienia. 
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Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu 

oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty. 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za 

ofertę najkorzystniejszą. 

Oferta z załącznikiem winna być złożona na druku załączonego Formularza do dnia 

30.10.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta  

w Łukowie ul. Międzyrzecka 70 21-400 Łuków lub drogą elektroniczna na adres: 

zs3lukow@poczta.onet.pl. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz 

poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: 

Realizację wyjazdu ramach projektu „Zawodowy staż bez granic” 

Oferta winna zawierać: 

 Wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 

 Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji. 

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 25 798 06 03 . Osobą wyznaczoną do 

kontaktów jest: Bartosz Sawicki 

Oferta niespełniająca wymogów formalnych w niniejszym zapytaniu podlega odrzuceniu. 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

przesłanych dokumentów. 

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter  wyłącznie 

sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym, stąd też 

złożenie oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem Dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 3 w Łukowie o zawarcie umowy. 
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Zamawiający powiadomi niezwłocznie oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę o 

wynikach wyboru 

 

 

Informacje dotyczące umowy 

Zlecenie zostanie nawiązane w oparciu o umowę z wykonawca. Na podstawie przekazanych 

imiennych list uczestników oferent zapewni bilety lotnicze. Oferent wystawi fakturę na 

podstawie, której dokonana zostanie płatność. 

Płatność za wykonane zlecenie nastąpi po dostarczeniu biletów lotniczych oraz realizacji 

przewozu uczestników projektu. 

Załączniki: 1. Formularz oferty  
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FORMULARZ OFERTY 

 

……………………………………..   ………………………dnia ....…………… 

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/  /miejscowość/ 

 

Dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie ul. Międzyrzecka 70 21-400 

Łuków.  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2017 r. nr 10/2017 dotyczące transportu  

osób do realizowania projektu „Zawodowy staż bez granic”. 

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

        / nazwa i adres Wykonawcy/ 

Numer telefonu ………………………………… numer faksu ………………………………... 

Adres internetowy …………………………………. e-mail ……………...…………………… 

REGON ………………………………………… NIP ………………………………………... 

1. Oświadczamy, że oferujemy termin płatności ………………………………………… 

2. Oświadczamy, że oferujemy czas realizacji od złożenia zamówienia ………………… 

3. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia za następującą cenę: 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena  

łącznie 

Godziny 

wylotów 

1. 

Bilety lotnicze na trasie Warszawa 

Okęcie – Londyn Luton –Warszawa 

Okęcie (w obie strony) 

 

Osoba 

   

2. 

Przewóz uczniów i opiekuna (łącznie 

16 osób) autokarem/ busem na 

lotnisko- trasa  Łuków- Warszawa i z 

lotniska Warszawa- Łuków 

Transport  

   

X 

 

Suma   X 
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4.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

 

 

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

   DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY  

     WYKONAWCY: 

a/ imię i nazwisko : ……………………………………………………. 

b/ stanowisko : ………………………………………………………… 

c/ numer telefonu : …………………………………………………….. 

d/ numer faksu : ……………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………. 

 / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 


