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Zaproszenie do skladania ofert na wynajem autokar6w do przewozu mlodzie2y.

L

Zamawiajqcy

:

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr
Ul. Ksigcia Janusza 45147, 01-452 Warszawa
sekretariat@ckzi u 1 edu. ol, www. ckzi u 1 edu. pl
.

1

.

ll. Tryb udzielelnia zam6wienia
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o warto6ci szacunkowej zam6wienia nie wigkszej ni2 wyrazona w zlotycln r6wnowarto66 kwoty 30 ty5

euro, na podstawie Regulaminu udzielania zam6wief publicznych przez Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Ksiqcia Janusza 45147, A1452 Warszawa

lll, Oznaczenire postqpowania
Postgpowanie oznaczone jest jako:

Wynajem autoil<aru do przewozu os6b w tuiqzku z realiza$q projektu ,,Poglqbianie umiejqtnoSci
zawodowych poprzez praktykq w Niemczech i Hiszpanii"
Nr. POWE RVET- 20 1 6-1 -P 101 -KA1 02-23633, f nansowanego z programu P OWE R
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bgdzie pclwofywa6 siq na powy2sze
i

oznaczenie.

Paedmiot zam6wienia obejmowac bqdzie lqczn ie:
a)Wynajem autokaru do przewozu ok. 48 os6b na trasie Warszawa * Lipsk (Niemcy). Wyjazd
z Warszawy w dniu 08.04.2018r. o godzinie 7,00, przyjazd do Lips'ka ok godz. 19.00
b) Wyn;ajem autokaru do przewozu ok. 48 os6b na trasie Lipsk (Niemcy) - Warszawa.
Wyjazd z Lipska (Niemcy) w dniu 05.05.2018r. o godzirrie 7.A0, przyjazd do Warszawy ok.
godz. 19.00.
Autokar musi byi przystosowany do przewozu os6b na miejscach siedzqcvch

-

48 os6b.

CPV
60130000-9 Uslugi w zakresie transportu drogowego
60172000-4 Wynajem autobus6w i autokar6w wrazz kierowcq
lV. Obowiqzki Wykonawcy:

1.

2.
3.
4.

Zapewnienie sprawnoSci technicznej pojazd6w u2ywanych cilo wykonania przewoz6w
z wymogami wynikajqcymi z przepis6w ustawy z dnia 20 czervuca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U z2O12r. poz. 1137 tekst jednolity) oraz przepis6w wykonawczych;
Zapewnienie wla6ciwych kwal ifikacji zawodowych kierowc6w;
Zapewnienie wlaSciwych warunk6w higienicznych i temperatury w pojazdach (klimatyzacja, WC)
oraz bezpiecznego przewozu;
Zapewnienie pojazd6w przystosowanych do przewozu mtodzieZy i wyposazonych we wlaSciwe
oznaczeniie i duze luki bagazowe (uczestnicy zabieraiq bagaz na 1 rniesiqc);
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Posiad;anie

w

okresie obowiqzywania umowy ubezpieczenia autokaru

i

pasazer6w od

wszelkich szk6d powstalych podczas przewozu i pozostajqcych w zwiqyzku z przewozem;

Ponosz:enie podczas przewozu koszt6w zwiqzanych z: przeja:zdem autokaru oraz oplaty
drogowe i parkingowe.
Ponosz:enie koszt6w nocleg6w i wyzywienia kierowc6w w czasie trwania uslugi;

Przyjgcie

na siebie

odpowiedzialno6ci

za

przestrzeganie przepis6w prawa wedlug

obowiqzujqcych standard6w, dotyczqcych ruchu autokar6w z grupami turystycznymi w kr;aju i za
granicq, a w szczeg6lnoSci dotyczqcych czasu pracy kierovrrcow, odpoczynku itp.
oSwiadczenie, o ponoszeniu wszelkiej odpowiedzialnoSci z tytulu niaruszenia ww. przepis6w,
lqcznie z ich nastqpstwami tj: karami, mandatami i innymi np. za'. niedozwolone parkowanie,
I

postoje itpr.
Na trasie przeiazdu Wykonawca zorganizuje przerwy w podrozy, do kt6rych jest zobovrriqzany
na podstawie odrqbnych przepis6w.
10. W przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiqzuj,e siq do usuniqcia awarii w
trybie na\rchmiastowym, aw przypadku braku takiej mozliwoSci zobrcvviqzuje sig do zaper,vnienia
innego Srodka transportu na koszt wlasny w ciqgu maksymalnie 6 godz:in od awarii.
11. Przedstawienie harmonogramu przejazdow w obie strony z uwzglqdnieniem przer\N w podr6zy
i postoi.

9.

V. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy wyketi.4,2e spelniajq
nastgpujqce warunki:
Dvsponowanier odpowiednim potencialem technicznvm:

.

Wykonawca wykaze, ze dysponu je bqd2 bqdzie dysponowal autoliarem umozliwiaiqcynr
transport 48 os6b na miejscach siedzqcych.

Wykaz dokument6w, jakie maj4zNo2y6, Wykonawcy w celu wykazania speNniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu a tak2e wykazania braku podstaw do wyklucze,nia
z postgpowania:
Vf ,

1.
2.
3.
Vf

Wykaz posiadanych pojazd6w - zal4cznikNr 2
Formularz ofertowy - sporzqdzony zgodnie z zalqcznikiem nr 'l do zzlpytania ofertowego'
Harmonogram przejazdow w obie strony

l. Spos6b pnrygotowanie oraz termin zNo2enia oferty:

Ofertq naleZy zloZyc w formie pisemnej w jgzyku polskim (osobi5cie, pisemnie : listem, e-rnailem
(sekretariat@ckziul.edu.pl) na formularzu oferty w siedzibie Zamawiajqcergo: Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i lJstawicznego nr 1, ul. Ksiqcia Janusza 45147,01-452 Wars;ziawa.
Termin skladaniia ofert uplywa w dniu 16.02.2018 r. god2.12.00

Oferta otrzymana przez Zamawiajqcego po terminie skladania ofert zostanie niezwlocznie zwr6c;ona
Wykonawcy.
Formularz ofert\{ oraz dokumenty sporzqdzane przez Wykonawcq powinny byc podpisane przez
Wykonawcq lub osoby upowaznione do skladania oSwiadczeri woliw imieniu Wykonawcy.

Vlll. Zawarto66 oferty i spos6b jej przedstawienia
Oferta powinna zawierac

a.
b.

formularz ofertowy - sporzqdzony zgodnie zzalqcznikiem nr 1 do z:apytania ofertowego
wypelniony zalqcznik nr 2 - wykaz posiadanych pojazd6w.

W wypadku zloZenia oferty osobi5cie lub za po6rednictwem poctzty Wylionawca powinien umieScid
oryginal ofert5t wraz z wymaganymi dokumentami wjeldnym, z:amkniqtym opakowaniu
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zaadresowanyrn na adres Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Us;tawicznrego nr 1, ul. Ksiqcia Janusza
45147, 01-452 \Marszawa - zawierajqcym oznaczenie: Oferta na Wynajem autokaru do przewoz:u os6b
w zwiqzku realizaciq projektu ,,Poglqbianie umiejqtnoSci zawodowych poprzez praktykg w
Niemczech i l-liszpanii'l Nr. POWERVET- 2016-1-P101-KA102-.23633, finansowanego z programu

z

POWER.
Oferty skladane mailowo powinny zostai opatrzone wN. oznaczt;niem i ;:a,wierai scan oryginalu ww.
dokument6w.

lX, Kryterium oceny ofert
Rozpatrywane lbgdq tylko oferty spelniajqce wszystkie wymagania. Przy or:enie ofert zamawiajqcy
bgdzie kierowallsiq kryterium ceny 100%. Za najkorzystniejszq zostanie u;znana oferta z najniaszq
cenq.

X.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena musi zawierac wszystkie koszty Wykonawcy zwiqzane zrealizaqqzarn6wienia

.

Xl. lnformacje dodatkowe:
1

.

Zamawiajqcy informuje, iz w ofercie naleZy zlo2yc ofertg na zakres wszystkich
czynnoSci wchodzqcych w sklad zam6wienia

2.

Zamawiajqcy informuje, 2e mo2e dokonai wyboru oferty w prowadzonym trybie
zapytania ofertowego o ile wplynie jedna wazna oferta.

3.

Zametwiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaZnienia prowadzonej procedury w
przypadku gdy:

a)

nie zloZono zadnej oferty,

b)

cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, kt6rq Zamawiajqcy moZe
przeznaczy1, na sfinansowanie zam 6wienia,

c)

wystqpita istotna zmiana okolicznoSci powodujqca, ze pro\M€tdzenie postgpowarria lub
wykonanie zam6wienia nie lezy w interesie Zamawiaj4cego/interesie publicznynn,
czego nie moZna bylo wczeSniej przewidzied.

Xll, Kontakt z vvykonawc4
Osobami upowetZnionymi do kontaktu z Wykonawcami sq:

W zakresie proceduralnvm i merytorvcznvm:

1.
2.

Katarzyna Kowalczyk - Koordynator projektu, tel. 22 630-59-70 werw. 29
Wiktoria Potok tel. 22 630-59-70 wew. 15

Wykaz zalEcznik6w:
Zalqcznik nr 1 Forrnularz oferty - wz6r
Zalqcznik nr 2 Wykaz posiadanego sprzgtu
Zalqcznik nr 3 llarmonogram przejazdu

-wzol
Dyrektor CKZitU nr 1.
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Zalaczniknr 2

PieczqC

-

nazvla i doktadny adres Wykonawcy

W(KAZ POSIADANYCH POJAZDOW
do przewozu os6b w zwi,4zku zrealizacjq projektu
,,Poglrgbianie umiejqtno5ci zawodowych poprzez praktykg w Niernczech i Hiszpanii"
N r. POW EFIVET- 20'1 6-1 -PLO 1 -K A1 02-23633, finansowanego z program u POWER

(pieczg6 i pctdpis osctby uprawnionejdo
skladania oSwiadozeh woli w imieniu Wykonawcy)
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Harmonogram przeiazdu na trasie Warszawa -Lipsk (Niemcy)
w dniu 08.04.2018r

Harmonogram przejazdu na trasie Lipsk (Niemcy) - Warszawa
w dniu 05.05.2018r
Godzina
Miejsce postoju
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Zalqczniknr

1

FORMULARZ OFERT'Y

w postqpowaniu o wartoSci zam6wirsnia
nie przekraczajqcej r5wnowarto6ci kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

1. Nazwia (firrna) oraz adres Wykonawcy.
NIP:
REGON:
Numer rachunku bankowego:

2" Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizacjq calo6ci przedrniotu zam6wienia:
a) ofetrujerny wykonanie calo6ci przedmiotu zam6wirenia za ceng netto:
4., a wraz z naleilnym podatkiem VAT
w wysokoSci ....... ...o/o za ceng brutto: ............
........... zt;

3. O6wiadczam, t2 zapoznalem sig z opisem przedmiotu zarnowienia iwymogami
Zamawialqcergo i nie wnoszg do nich zadnych zastrzeZen.

Zatqcznikamii do niniejszego formularza oferly stanowiqcymi irrtegralnq czq56 oferty
sq:

a)
b)
c)
d)

(pieczqc i podpis osc>by uprawnionej do
skladania oiiwiadcz:efi woli w imieniu
Wykonizwcy)

