
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WSL 2014-2020 

Włocławek, dn. 27.06.2017 
ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/MCDZ/BKE/2017 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Bilans Kompetencji Elektronika” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-
24-02DA/16  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe 
uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  
Sp. z o.o. kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację zapytania ofertowego nr 
6/MCDZ/BKE/2017 polegającego na świadczeniu usługi obejmującej dojazd na staże oraz powrót z 
miejsca staży - usługa transportowa dla 50 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w 
okresie lipiec-sierpień 2017 
 
Zamawiający: 
Międzynarodowe Centrum 
Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. 
ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 Włocławek 
NIP: 888-312-38-62, REGON: 363155000 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury Rozeznania rynku zgodnie z zasadami 
udzielania zamówień określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Całość zadać związanych z realizacją części projektu pt.: „Bilans Kompetencji Elektronika” w formie 
obejmującej dojazd na staże oraz powrót z miejsca staży - usługa transportowa dla 50 uczniów/uczennic 
zakwalifikowanych do ww. projektu w okresie lipiec-sierpień 2017(ok. 25 osób w miesiącu). Usługa 
obejmuje trzy zaplanowane przez Beneficjenta trasy, w związku z odległym rozmieszczeniem firm 
przyjmujących uczniów/uczennice na staże na terenie Śląska oraz różnymi godzinami rozpoczęcia i 
zakończenia staży. 
Usługa dotyczy transportu dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w 
Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec – uczestników/czek projektu pt. „Bilans Kompetencji 
Elektronika” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-02DA/16  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie 
potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

III. KOD CPV 
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 
 

IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2017 r. 
Transport dla uczniów ZSEiI w  okresie 03.07-31.07 – ilość osób 25-30 
Transport dla uczniów ZSEiI w  okresie 01.08-31.08– ilość osób 20-25 

 
Godziny: wyjazd ok.6.00, powrót ok. 16.00. 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin w zależności od godzin w jakich będą 
pracować stażyści. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-transportu-drogowego-7740/
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Trasa nr 1 ( ilość osób 4-6) 

Wyjazd rano na staż 
1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 

Sosnowiec 
2. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice 

Powrót ze stażu 
1. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice 
2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 

Sosnowiec 
Szacunkowo, ok. 13 km w jedną stronę 
Razem około 52 km dziennie 
 

Trasa nr 2 (ilość osób max. 20) 
A. Wyjazd rano na staż 
1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 

Sosnowiec 
2. Bitron Poland Sp. z o.o., ul. Jedności 46, 41-218 Sosnowiec 
3. Smart in Sp. z o.o. Sp.K.,  ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice 
4. RoMedia-Art Katowice ul. Jordana 25, Katowice 
5. SGX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. LIGOCKA 103, 40-568, 

KATOWICE 
Szacunkowo, ok. 40 km w jedną stronę 
 

B. Powrót ze stażu 
1. SGX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. LIGOCKA 103, 40-568, 

KATOWICE 
2. RoMedia-Art Katowice ul. Jordana 25, Katowice 
3. Smart in Sp. z o.o. Sp. K.,  ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice 
4. Bitron Poland Sp. z o.o., ul. Jedności 46, 41-218 Sosnowiec 
5. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 

Sosnowiec 
Szacunkowo, ok. 40 km w jedną stronę 
Razem około 160 km dziennie 
 

 
Trasa nr 3 (ilość osób ok.6) – tylko sierpień 

A. Wyjazd rano na staż 
1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 

Sosnowiec 
2. CONSORG S.A, Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38, 41-506 Chorzów 

Szacunkowo, ok. 20 km w jedną stronę 
B. Powrót ze stażu 
1. CONSORG S.A, Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38, 41-506 Chorzów 
2. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 

Sosnowiec 
Szacunkowo, ok. 20 km w jedną stronę 
Razem około 80 km dziennie 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności wyznaczonych tras biorąc pod uwagę 
godziny odbywania staży przez stażystów. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc docelowych z uwagi na  ewentualne zmiany 
firm przyjmujących uczniów/uczennice na staże. 
Przygotowane zapytanie ofertowe oraz szacunkowe trasy i podana ilość kilometrów ma służyć 
określeniu maksymalnej wartości zamówienia, ustaleniu cen jednostkowych za kilometr oraz 
porównaniu ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI 

• Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środki transportu w pełni sprawne, wyposażone 
w odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty oraz wyposażenie; środki 
transportu muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, w szczególności muszą mieć 
aktualne badania techniczne i aktualne wymagane prawem ubezpieczenie, 
wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa mającymi 
zastosowanie do przewozów krajowych 

• Koszty związane z wyżywienie i ewentualnym postojem kierowcy/kierowców w trakcie 
wykonywania zleceń ponosi Wykonawca 

• Wszelkie koszty związane z celem podróży ponosi Wykonawca, dotyczy to w 
szczególności opłat drogowych, parkingów i innych nieprzewidzianych kosztów 
wynikających z realizacji usługi. 

 
VI.  KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

Kryterium oceny oferty stanowi cena. 
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do wykonania 
całości przedmiotu zamówienia. 
Całkowita cena ofertowa musi zawierać wszystkie podatki, cła i inne należności. 
Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena może 
podlegać negocjacjom, jeżeli stawka proponowana przez Wykonawcę przekroczy kwotę wskazaną  
w budżecie projektu. 
 

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI. 
Na podstawie faktury/rachunku wystawianych po zrealizowaniu/zakończeniu każdego  miesięcznego cyklu 
transportu grupy uczniów/uczennic, z co najmniej 14 dniowym terminem płatności. Płatność dokonywana 
będzie pod warunkiem dostępności środków na koncie realizowanego projektu. 

IX. WADIUM. 
Nie wymaga się złożenia wadium. 
 

X.  ZALICZKI. 
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w przedmiocie zamówienia, tj.  
aktualną na dzień składania ofert licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie 
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 
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• dysponuje środkami transportu, umożliwiającymi przewóz liczby osób wskazanej w zapytaniu 
ofertowym, na które składa ofertę, spełniającymi wymagania techniczne zgodnie z przepisami prawa o 
ruchu drogowym; 

• dysponuje kierowcami, posiadającymi stosowne uprawnienia spełniające wymagania określone w 
przepisach prawa; 

• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazdy sprawne technicznie oraz z odpowiednią liczbą miejsc 
 
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć licencję na wykonywanie 
transportu drogowego.  
Wykonawca przed podpisaniem umowy musi  wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu  prowadzonej działalności, poprzez przedłożenie kopii 
uwierzytelnionej polisy ubezpieczenia. W przypadku niespełnienia tych warunków oferta podlega 
odrzuceniu. 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Międzynarodowym 
Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 
czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:   
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,   
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  
pełnomocnika,  
d) 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 
 
XII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na  formularzu, którego wzór przedstawiono   w załączniku   
nr 1 do  niniejszego zapytania ofertowego do dnia  30 czerwca 2017 r. osobiście bądź listownie ( liczy 
się data wpływu): do Biura Projektu mieszczącego się w Zespole Szkół Elektronicznych i 
Informatycznych w Sosnowcu (41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13) lub do siedziby 
Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 
Włocławek, bądź mailem (skan) na adres: biuro@mcdz.com.pl 

2. Zamawiający wymaga podania kwoty brutto za kilometr trasy (kilometr przebiegu pojazdu) wraz z 
łączną szacunkową kwotą za daną trasę. Cena podana w ofercie za 1km jest ceną stałą. 

 
XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

Ofertę można złożyć wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego 
Do oferty należy dołączyć: 

Oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2  
 

XIV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
Osobą  uprawnioną  do  udzielania  informacji  jest Anna Grabowska - Koordynator Projektu,  
tel. 509-072-597 w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00, email: biuro@mcdz.com.pl 

 
XV. DODATKOWE WYMAGANIA: 
Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumentów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji 
Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

.  

mailto:biuro@mcdz.com.pl
mailto:biuro@


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WSL 2014-2020 

XVI. UWAGI KOŃCOWE: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez  podania przyczyny,  do  

momentu  wyboru ofert. 
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 
6. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 

ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 
7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną 

rozpatrzone. 
8. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać 
będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert. 
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 
zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia 
została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z Wykonawcą.  

13. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o 
nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści 
zapytania ofertowego. 

 
 
Załączniki: 

1. Druk oferty cenowej  
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym                                                            
3. Wzór umowy                                                                                                                          

 
 
 
 

Anna Grabowska 
 Prezes Zarządu  

Międzynarodowe Centrum  
Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
nr 6/MCDZ/BKE/2017 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane Wykonawcy (nazwa, adres, NIP, nr telefonu, adres e-mail) 
 
Odpowiadając na skierowane do nas/mnie zapytanie ofertowe obejmujące dojazd na staże oraz powrót 
z miejsca staży - usługa transportowa dla 50 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w 
okresie lipiec-sierpień 2017  – uczestników/czek projektu pt. „Bilans Kompetencji Elektronika” nr Projektu 
WND-RPSL.11.02.03-24-02DA/16  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego 
dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- 
kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy ofertę zgodną z zapytaniem 
ofertowym nr 6/MCDZ/BKE/2017. 

 
Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę brutto .............................zł (słownie 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………….) 

w tym: 
- cena netto  ………………………………… zł 
- obowiązujący podatek VAT  ……....%...............................zł 
 

Miesiąc 
Trasa 

NR 
Szacunkowa liczba 

km dziennie 

Ilość 
roboczych 

dni w 
miesiącu 

Szacunkowa ilość 
km w miesiącu 

Cena 
brutto za 

1 km 

Łączna 
cena 

brutto za 
trasę 

Lipiec 1 52 19 988   

Sierpień 1 52 19 988   

Lipiec 2 160 19 3040   

Sierpień 2 160 19 3040   

Sierpień 3 80 19 1520   

RAZEM  

 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania i akceptuję wszystkie zawarte  

w nim warunki dotyczące zamówienia. 
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
4. Za wyżej wymienioną cenę wykonam/y przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym  

nr 6/MCDZ/BKE/2017 
5. Zobowiązuje/my się do wykonania zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym  

nr 6/MCDZ/BKE/2017 
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6. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się  
w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych  
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień( tzn. realizator usługi transportowej i sama usługa 
spełniają wszystkie wymogi dotyczące przewozu osób) 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
    Podpis osoby upoważnionej 


