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UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN 

Szczecin, dnia 06 grudnia 2017 roku 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – w oparciu  
o podpisane umowy z pracodawcami – zajęć praktycznych wyjazdowych dla uczniów 
kształcących się w zawodzie technik weterynarii, zapraszamy do złożenia oferty na 
„Dowóz uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej na zajęcia praktyczne”. 

I. Zamawiający 

Gmina Miasto Szczecin –  
Centrum Edukacji Ogrodniczej 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70–760 Szczecin 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. przedmiotem zamówienia jest usługa „Dowozu uczniów Centrum Edukacji 
Ogrodniczej na zajęcia praktyczne”. Przez usługę Zamawiający rozumie 
podstawienie środka transportu w wyznaczonym terminie pod wskazany adres 
oraz przewóz osób do wyznaczonego miejsca docelowego i z powrotem; 

2. zamówienie obejmuje: 

Pierwsza część zamówienia; 

a) dowóz uczniów wraz z opiekunami, na zajęcia praktyczne wyjazdowe raz 
w miesiącu. Zajęcia praktyczne będą realizowane na terenie Zakładu 
Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu ul. Warcisława 1,  
74-106 Stare Czarnowo. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów 
na trasie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – ferma bydła  
w Dębinie k/Kołbacza – ferma owiec w Glinnej k/Starego Czarnowa oraz 
przywóz uczniów po zakończeniu zajęć do Centrum Edukacji Ogrodniczej  
w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin. Oferent 
zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu dla grupy 32 
uczniów wraz z opiekunami; 

Druga część zamówienia; 

b) dowóz uczniów wraz z opiekunem, na zajęcia praktyczne wyjazdowe raz  
w miesiącu. Zajęcia praktyczne będą realizowane na terenie Schroniska 
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dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów na trasie Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dobrej oraz przywóz uczniów po zakończeniu zajęć do Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 
Szczecin. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu 
dla grupy 16 uczniów wraz z opiekunem. 

III. Termin realizacji zamówienia: 

1. dowóz uczniów wraz z opiekunami na zajęcia praktyczne w Zakładzie 
Doświadczalnym w Kołbaczu realizowany będzie od stycznia do czerwca 
2018 roku – od środy do piątku raz w miesiącu. Orientacyjna godzina 
wyjazdów spod Centrum 09.30, orientacyjna godzina powrotu do Centrum 
14.30. Zamawiający z siedmiodniowym wyprzedzeniem poinformuje 
Wykonawcę usługi – o szczegółowym terminie przewozu uczniów wraz  
z opiekunami; 

2. dowóz uczniów wraz z opiekunem na zajęcia praktyczne w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Dobrej realizowany będzie od stycznia do czerwca 
2018 roku – od środy do piątku raz w miesiącu. Orientacyjna godzina 
wyjazdów spod Centrum 09.30, orientacyjna godzina powrotu do Centrum 
14.30. Zamawiający z siedmiodniowym wyprzedzeniem poinformuje 
Wykonawcę usługi – o szczegółowym terminie przewozu uczniów wraz  
z opiekunem; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów realizacji usługi po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca będzie informowany 
na bieżąco o dacie i godzinie wykonania usługi oraz miejscu docelowym 
przewozu. 

IV. Warunki realizacji zamówienia: 

1. Oferent zobowiązuje się do zapewnienia podróżnym bezpiecznego, 
higienicznego oraz wygodnego przewozu; 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
komunikacyjne wynikłe z tytułu wykonania umowy; 

3. Oferent oświadcza, że posiada ważną polisę OC oraz ważny przegląd 
techniczny pojazdu wykorzystywanego przy realizacji przedmiotu zamówienia; 

4. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
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5. Oferent posiada niezbędną wiedzę i minimum 3-letnie doświadczenie, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – minimum 3 podobne usługi do 
objętych przedmiotem zamówienia; 

6. Oferent posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia; 

7. niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta 
wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

V. Warunki płatności: 

1. zapłata za wykonanie usługi będzie zrealizowana ryczałtowo na podstawie 
rachunku lub faktury prawidłowo wystawionej po każdej zrealizowanej 
usłudze. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin 
PI. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
NIP 851-030-94-10 

Płatnik:     Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

ul. Batalionów Chłopskich 115 
70-760 Szczecin 

2. uregulowanie powyższej należności nastąpi przelewem na konto Oferenta 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez 
Zamawiającego. 

VI. Specyfikacja dokumentacji, którą Oferent musi dołączyć do oferty: 

1. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy”; 

2. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 2 – „Kalkulacja cenowa dla 

zamówienia”; 

3. aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego (odpis 

z właściwego rejestru lud zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej); 

4. dokumenty potwierdzające realizację takich lub podobnych dostaw minimum  

z trzech ostatnich lat poprzedzających termin składania ofert; 

5. dokumenty potwierdzające obecność i działalność na rynku, minimum 3 lata 

poprzedzających termin składania ofert. 

VII. Odrzucenie ofert 

Zostaną odrzucone oferty tych Oferentów, którzy: 

1. nie załączą wymaganych dokumentów, 
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2. załączą dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi 
w zapytaniu ofertowym. 

VIII. Kryterium oceny ofert 

1. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium ceny – 
100%. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: 

cena najniższa 
----------------------------------- x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100% 
cena oferty ocenianej 

2. oceny ofert pod względem formalnym oraz przyznania punktów w kryterium 
„cena” dokona Komisja przetargowa. 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów: 

1. wymagane dokumenty należy składać do dnia 22 grudnia 2017 roku do 
godziny 1500 w sekretariacie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. 
Batalionów Chłopskich 115, 70–760 Szczecin. Pod uwagę będzie brana 
godzina i data wpływu dokumentów do sekretariatu Zamawiającego; 

2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić 
napis: „Oferta na Dowóz uczniów z opiekunami na zajęcia praktyczne 
wyjazdowe”; 

3. każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę; 

4. oferty powinny być przygotowane i złożone zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

5. oferta winna być sporządzona w języku polskim; 

6. ofertę należy złożyć w PLN; 

7. wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent; 

8. nie dopuszcza się składania ofert częściowych; 

9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złożenia oferty  
w niewłaściwym miejscu lub terminie obciążają składającego ofertę; 

10. osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel: 91 4613 922 lub  
e-mail: a.fidos@ceogr.edu.pl. 

X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 28 grudnia 2017 roku 
do godziny 1200. O wynikach postępowania wszyscy Oferenci zostaną 
poinformowani telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 28 grudnia 2017 
roku do godziny 1500. W tym samym terminie, do Oferenta wybranego  

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie skierowane zlecenie realizacji 

mailto:a.fidos@ceogr.edu.pl
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zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego 
postępowania. 

XI. Informacje dodatkowe: 

1. termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od daty składania ofert; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
postępowania, w całości, bez podania przyczyn; 

3. w przypadku, gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać 
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji 
z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli 
w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent zobowiązany jest 
złożyć ofertę ostateczną w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia negocjacji; 

4. Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających  
z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, przeprowadzenia negocjacji 
handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie 
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na przekazywanie osobom 
trzecim lub publikację takich informacji. 

……………………………………. 
Podpis i pieczątka Dyrektora  

Centrum Edukacji Ogrodniczej 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

         …………………………… 
          miejscowość i data 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

Gmina Miasto Szczecin –  
Centrum Edukacji Ogrodniczej 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70–760 Szczecin 

 
 

 Ja/My, niżej podpisany/podpisani 
 
........................................................................................................................................ 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
........................................................................................................................................ 

(pełna nazwa Oferenta) 
 
........................................................................................................................................ 

(adres siedziby Oferenta) 
 
REGON .................................................................  

NIP ........................................................................  
 
Nr konta bankowego: ..................................................................................................... 
 
nr telefonu ..............................................................  

nr faxu ....................................................................  
 
e-mail ............................................................................................................................. 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: 

„Dowozu uczniów z opiekunami na zajęcia praktyczne wyjazdowe”, 
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Składam/składamy poniższą ofertę: 

1. oferuję/oferujemy cenę – całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w zapytaniu ofertowym, w wysokości: 

…….................………………… PLN brutto, w tym obowiązujący podatek VAT 

(słownie: ……………………………………………………………………………..) 

Ponadto oświadczam/oświadczamy, że: 

1. zobowiązuję się/zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym; 

2. zapoznałem się/zapoznaliśmy się z przedmiotem, warunkami zamówienia 
i akceptuję/akceptujemy je; 

3. spełniam/spełniamy wszystkie wymagania dotyczące Oferenta, określone  
w zapytaniu ofertowym; 

4. akceptuję/akceptujemy termin i warunki realizacji dostawy. 

 

 

………………………………. 
Podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMÓWIENIA  

Nazwa Ilość Koszt całkowity 
brutto (PLN) 

Pierwsza część zamówienia   

Druga część zamówienia   

Razem  

 

 

 

 

……………………………… 
podpis Oferenta 

 


