
 
 
 

 
Wrocław, 23.12.2019 r.  

Zamawiający  
Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo"  
ul. A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław tel.+48 500 543 614 info@fundacja-faveo.pl 

 

Zapytanie ofertowe 
 

I. Dane Zamawiającego  
1. Zamawiający: Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo", ul. 
A.Kmicica 56, 54-514 Wrocław 

 

2. Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo” zaprasza do złożenia 
oferty na usługę wynajmu busa wraz z kierowcą do przewozu 10 osób na trasie Police (woj. 
zachodniopomorskie, kod 72-010) – Halle/Saale (Niemcy, land Saksonia-Anhalt) – Police 

(woj. zachodniopomorskie, kod 72-010), trasa przez Frankfurt nad Odrą.  

 

3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Polsko-niemiecka szkoła dobrych 
kadr zawodowych nr POWR.04.02.00-00-IN22/19 finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

II. Przedmiot zamówienia  
4. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa - wynajem busa do przewozu 10 osób 

wraz z bagażami na trasie Police (woj. zachodniopomorskie, kod 72-010) – Halle/Saale 

(Niemcy, land Saksonia-Anhalt, kod 06-108) – Police (woj. zachodniopomorskie, kod 72-
010), trasa przez Frankfurt nad Odrą, oraz przewozu tych osób w okolicach Halle/Saale-

Schkopau na trasie do 100 km w okresie 23- 26.02.2019 roku. 

 

1. Termin i miejsce wykonania usługi:  
Planowany przewóz 10 osób na trasie Police (woj. zachodniopomorskie, kod 72-010) – 
Halle/Saale (Niemcy, land Saksonia-Anhalt) przez Frankfurt nad Odrą - dnia 23.02.2020 roku, 

powrót na trasie Halle/Saale (Niemcy, land Saksonia-Anhalt) – Police (woj. 
zachodniopomorskie, kod 72-010) przez Frankfurt nad Odrą - dnia 26.02.2020 roku oraz 

przejazdy na miejscu w okolicach Halle/Saale-Schkopau na trasie do 100 km w okresie 23-
26.02.2020 roku.  
Szczegółowe godziny wyjazdów zostaną ustalone z Wykonawcą na 5 dni przed planowanymi 
wyjazdami. 

 

3. Warunki, które należy spełnić składając ofertę.  
Oferty na niniejsze zapytanie ofertowe mogą składać Oferenci, spełniający jednocześnie 
następujące warunki:  

- posiadanie busa przystosowanego do przewozu osób posiadającego co najmniej 
odpowiednio 10 miejsc siedzących oraz miejsce na bagaż,  
- posiadanie przez wykonawcę licencji na przewóz osób,  
- posiadanie przez wykonawcę licencji na wykonywanie międzynarodowego 
przewozów osób,  
- aktualne ubezpieczenie autokaru w zakresie OC i NNW,  
- wyposażenie autokaru w klimatyzację, ogrzewanie, pasy bezpieczeństwa na 
wszystkich miejscach dla pasażerów,  
- rok produkcji autokaru od roku 2012,  



- Wykonawca / kierowca musi posiadać prawo jazdy właściwej kategorii oraz możliwości 
techniczne do przewozu osób, 



 
 

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę – tj. bez 
możliwości odstąpienia innemu przewoźnikowi,  
- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków przejazdu 
pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego,  
- Wykonawca wyraża zgodę na kontrolę pojazdu przez policję w dniu wyjazdu lub dniu 
poprzedzającym wyjazd. 

 

III. Sposób przygotowania oferty  
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania.  
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.  
3. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Fundacja Kształcenia Zawodowego i 

Międzykulturowego "Faveo", ul. A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław, tel.+48 606 415 897, e-

mail: info@fundacja-faveo.pl 

 

IV. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:  
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:  
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, e-mail: info@fundacja-faveo.pl, telefon j.w. 

 

V. Sposób obliczania ceny  
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym 

podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena 

oferty ma być wyrażona w złotych polskich. 

 

VI. Kryterium wyboru oferty  
Po spełnieniu kryteriów dostępu 100% cena  
Sposób wyliczenia punktacji: nr kryterium Wzór: Liczba punktów 
= C Cena – C  
C (Liczba punktów) = (Cmin/Cof)*100%  

gdzie:  
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert  
- Cof – cena podana w ofercie 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.  
2. W przypadku złożenia ofert z taką samą najwyższą liczbą punktów, Wykonawcy, którzy 

złożyli tożsame oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych, które nie mogą 
być droższe niż oferty już złożone.  

3. Po zakończonym postępowaniu zamawiający poinformuje o wyniku postępowania 
każdego Wykonawcę, który złożył ofertę.  

4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą.  
5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
 

6. W sytuacji złożenia wszystkich ofert na kwotę przewyższającą kwotę zakontraktowaną w 

budżecie projektu, zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złożył 

najlepszą ofertę lub powtórzyć postępowanie. 

7. Sposób rozliczenia z Zamawiającym  
Forma rozliczenia – przelew na podstawie faktury/rachunku po wykonaniu usługi płatny 
w terminie do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku. 



 
 

 

VII. Termin składania ofert:  
Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w 

terminie do dnia 17.01.2020 r. do godz. 15.00 osobiście, pocztą tradycyjną 

(obowiązywała będzie data wpływu oferty) na adres: Fundacja Kształcenia Zawodowego 

i Międzykulturowego "Faveo", ul. A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław lub drogą mailową na 

adres: info@fundacja-faveo.pl 

 

Załączniki: 1.Formularz ofertowy. 



 
 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy realizacji zamówienia w projekcie Polsko-niemiecka 

szkoła dobrych kadr zawodowych nr POWR.04.02.00-00-IN22/19 finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
……………………………………………………………….   ………………………………………………………. 
pieczątka oferenta        miejscowość, data 
 

Nazwa  oferenta  
 
 

NIP  

REGON  

TELEFON  

E-MAIL  

ADRES SIEDZIBY  

Marka i rok produkcji autokaru 

 Cena brutto za wykonanie usługi 
przewozu 10 osób na trasie Police (woj. 
zachodniopomorskie, kod 72-010) – 
Halle/Saale (Niemcy, land Saksonia-
Anhalt, kod 06-108) – Police (woj. 
zachodniopomorskie, kod 72-010), trasa 
przez Frankfurt nad Odrą  
wraz z przejazdami w okolicach 
Halle/Saale – Schkopau do 100 km w 
terminie 23-26.02.2020 roku. 

  
 

OŚWIADCZENIA 
a) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/am konieczne 

informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.  

b) Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym i 

złożonej Ofercie, a w przypadku wyboru niniejszej oferty, do czasu zawarcia umowy.  

c) Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam wszelkie 

kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym.  

…………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta 


