
                                                                                                                                                           

                                                                                                       Gorenice, 28.02.2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach w związku z realizacją projektu 

„Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” zaprasza do udziału w 

postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku pn. „Usługa transportowa związana z 

przewozem  uczniów Szkoły Podstawowej w Gorenicach na wycieczkę edukacyjną do Ogrodu 

Doświadczeń w Krakowie”. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

    Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Gorenicach  

    Ul. Krakowska 51 

    32 – 327 Gorenice 

Tel.(32) 642 71 56,  

e-mail: sp_gorenice@op.pl 

osoba do kontaktu: Dorota Czerwińska 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i rodzaj zamówienia 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie rozeznania rynku,  określone w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 

2019 roku. 

 

2. Rodzaj zamówienia: usługa  

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie  Zamawiającego  

https://sp.gorenice.pl/ 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa oraz koszty parkingu  związana z przewozem  

uczniów Szkoły Podstawowej w Gorenicach na jednodniową wycieczkę edukacyjną do Ogrodu 

Doświadczeń w Krakowie,  ul. Aleja Pokoju 68, Park Lotników Polskich.Grupa 50 osbowa + 4 

opiekunów. 

Celem wycieczki jest poszerzenie wiedzy, wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych oraz rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u uczniów.  

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Wiedza i kompetencje, 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach 

prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia : 

Termin wykonania zamówienia: maj (bez 23, 24, 25, 26,27 maja) - czerwiec 2022 r.( nie później niż 

do 10 czerwca 2022 r.). 

Dokładna data  wycieczki do uzgodnienia ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w 

Gorenicach (Zamawiający będzie aktualizował oraz dostosowywał harmonogram  wycieczki  do 

panującej sytuacji pandemicznej). 
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Warunki płatności: do 14 dni od daty dostarczenia do Szkoły Podstawowej w Gorenicach 

poprawnie wystawionej faktury; 
 

 

 

V. Warunki wzięcia udziału w postępowaniu  

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania oraz spełnia wszystkie wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym warunki 

udziału w postępowaniu, m.in. Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący uprawnień 

wymaganych prawnie do świadczenia usług turystycznych wynikających z ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia zawartego w 

Formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów 

potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu. 

 2. Warunek dotyczący odpowiedniego potencjału osobowego. 

 Podmioty biorące udział w postępowaniu muszą dysponować odpowiednim potencjałem 

osobowym. W szczególności potencjalni Wykonawcy muszą dysponować odpowiednią liczbą 

osób z odpowiednimi kompetencjami umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia. 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia zawartego w 

Formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów 

potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu.  

  3.  Warunek dotyczący odpowiedniego potencjału technicznego.  

Podmioty biorące udział w postępowaniu muszą dysponować odpowiednim potencjałem 

technicznym, umożliwiającym realizację zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W szczególności potencjalni Wykonawcy muszą dysponować autokarem 

(własnym lub udostępnionymi przez firmę), zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi przewozu osób (tj. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 58. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o czasie pracy kierowcy, Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 874 z późn. zm.). Przewoźnik 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien posiadać odpowiednią dokumentację 

zezwalającą na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zobowiązać się do 

zapewnienia autokaru sprawnego technicznie, posiadającego pełną dokumentację 

gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce, a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Potwierdzeniem 

spełnienia warunku będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia zawartego w 

Formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów 

potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu.  

4. Warunek dotyczący odpowiedniego potencjału finansowego i ekonomicznego.  

Podmioty biorące udział w postępowaniu muszą dysponować odpowiednim potencjałem 

finansowym i ekonomicznym. Potencjalni Wykonawcy muszą posiadać potencjał finansowy i 

ekonomiczny umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia 

warunku będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w 

oświadczeniu.  

5. Warunek dotyczący doświadczenia.  

Podmioty biorące udział w postępowaniu muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem w 

realizacji podobnych zamówień. W szczególności potencjalni Wykonawcy muszą legitymować się 

wykonaniem - w ciągu ostatnich 24 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie: co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. 

Przez zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający 



rozumie zorganizowanie minimum dwóch wycieczek autokarowych krajowych Potwierdzeniem 

spełnienia warunku będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu 

ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających 

informacje zawarte w oświadczeniu. 

 

 VI. Wykluczenie z postępowania.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

   pełnomocnika,  

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w   

   linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii   

   bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potencjalny Wykonawca  

   zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań znajdujące się w treści  

   Formularza ofertowego. 

 

VII. Kontakt z zamawiającym 

1. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji: Szkoła Podstawowa w Gorenicach,   

   sekretariat, tel. 32/642 71 56 – osoba do kontaktu: Dorota Czerwińska  

2. W trakcie trwania niniejszego postępowania, zapytania można również kierować drogą     

    elektroniczną na adres: sp_gorenice@op.pl 

 

 VIII. Kryteria wyboru oferty 

1.Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.   

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu  

    należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu    

   zamówienia.  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 

 5. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów   

    zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe. 

      6  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie   

         internetowej szkoły https://sp.gorenice.pl/ 

      7. Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty    

        telefonicznie   lub mailowo. 

 

 IX. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Składana oferta musi być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz  

    innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w przeciwnym razie nie będzie  

    brana pod uwagę.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4. Podana cena brutto  musi uwzględniać wszystkie koszty (w tym opłaty drogowe i     

    parkingowe) wykonania zamówienia.  

5. Oferta powinna przedstawiać cenę brutto za 1 kilometr wyrażoną w PLN, z    
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   dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  

X. Termin i miejsce składania ofert.  

1. Kompletna podpisana oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym   

    Załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego, drogą elektroniczną na adres:  

     sp_ gorenice@op.pl 

2. Oferty należy składać w terminie do dnia:15.03.2022 do godziny 15.00.  

3. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

4. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: RKO- wycieczka Kraków. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.  

8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania  

 Wykonawcy. 

     9. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w     

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając 

ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania.  

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

11. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym 

spowoduje odrzucenie oferty.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym   

Zapytaniu ofertowym lub unieważnienia niniejszego postępowania o czym poinformuje 

Wykonawcę.W przypadku wprowadzenia zmian warunków, Zamawiający może wyznaczyć 

inny termin składania ofert.. 

  

XI. Postanowienia końcowe  

1. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

    2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,     

    bez podania przyczyn. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie 

zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania 

przyczyny takiego zakończenia postępowania. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnienia wskazanego powyżej, Wykonawcom nie przysługują żadne 

roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.  

7. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane oferty nie powodują     

powstania żadnych zobowiązań.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym    

    dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.  

9.  Niniejsze Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.  

10 .Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (w tym: wyboru oferty,   

     unieważnienia postępowania, odrzucenia oferty) nie przysługuje odwołanie.  

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający podpisze umowę  
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      z podmiotem, który uzyskał drugą w kolejności liczbę punktów w trakcie oceny ofert.  

12. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  

 treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w   

terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość 

poprawiania błędów rachunkowych oraz jednokrotnego uzupełnia ofert w zakresie 

wymaganych oświadczeń i pełnomocnictw. Zmiany te nie będą wpływać na treść oferty. 

 

 X. Załączniki 

 1.Formularz ofertowy  

2.. Wzór oświadczenia 

   

XI. Wykaz wymaganych dokumentów  

1. Formularz ofertowy.  

2. Oświadczenie o możliwości świadczenia usługi.   

   

 

 

 

Ewa Karłowicz  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorenicach 

32 – 327 Gorenice 

Krakowska 51 

Tel; 32 642 71 56 

e-mail; sp_gorenice@op.pl 

 

 

 

 

 

  FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

  Nazwa i adres wykonawcy 

 

   

 NAZWA................................................................................................................................................. 

   

 ................................................................................................................................................................ 

 

   

 ADRES..................................................................................................................................................

. 

   

 ................................................................................................................................................................ 

  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 



  Cenę netto ...............................................zł 

  Podatek VAT...........................................zł 

  Cenę brutto..............................................zł 

  Słownie brutto..................................................................................................................................zł 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącej integralną część oferty są: 

 

1. ............................................................. 
2. ............................................................. 
3. ............................................................. 
4. ............................................................. 

 

 

 

         

 

 

        

 .............................................dnia........................................... 

 

 

 

 

 

          .................................................................. 

                      Pieczęć i   podpis wykonawcy 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

 

 

                                                                            OŚWIADCZENIE  

                                      O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ  

 

Oświadczam , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają 

wymagane uprawnienia , zgodnie z obowiązkiem posiadania takich uprawnień i spelniają 

warunki umożliwuające wzięcie udziału w postepowaniu.  

Oświadczam brak  powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 



 

………………………………                                                                                            …………………………….                   
Miejscowość i data                                                                                              Podpis wykonawcy lub     

                                                                                                                                                osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Nazwa i adres wykonawcy 

 

   

 NAZWA................................................................................................................................................. 

   

 ................................................................................................................................................................ 

 

   

 ADRES..................................................................................................................................................

. 

   

 ................................................................................................................................................................ 

  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

  Cenę netto ...............................................zł 



  Podatek VAT...........................................zł 

  Cenę brutto..............................................zł 

  Słownie brutto..................................................................................................................................zł 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącej integralną część oferty są: 

 

5. ............................................................. 
6. ............................................................. 
7. ............................................................. 
8. ............................................................. 

 

 

 

         

 

 

        

 .............................................dnia........................................... 

 

 

 

 

 

          .................................................................. 

                      Pieczęć i   podpis wykonawcy 

 


