
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nabywca: Miasto Rybnik, ul.  Bolesława Chrobrego 2,  44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58 
Odbiorca: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik     

            

Rybnik dn. 25.01.2019r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu busa na wraz z kierowcą do przewozu tam i z powrotem 
uczniów  wraz z opiekunem oraz grupy nauczycieli  Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. 
Świerklańska 42  w  ramach projektu pn. „Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu-mobilność uczniów           
i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku” programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach 
Akcji 1: Edukacja szkolna Mobilność uczniów i kadry.  
 

Nr 

grupy 

Ilość 

os. 

Lotnisko Data 

wyjazdu 

Godzina 

odlotu 

Data 

przylotu 

Godzina 

przylotu 

grupa 

nr 1 

 

 

9 

Katowice 

Pyrzowice 
03.03.2019 06:15 16.03.2019 23:30 

grupa 

nr 2 

 

 

9 

Katowice 

Pyrzowice 
17.03.2019 06:15 30.03.2019 13:15 

grupa 

nr 3 

 

 

9 

Katowice 

Pyrzowice 
05.05.2019 06:05 18.05.2019 17:45 

grupa 

nr 4 

 

 

7 

Kraków 

Balice 
19.05.2019 06:15 01.06.2019 13:50 

grupa 

nr 5 

 

 

8 

Kraków 

Balice 
04.08.2019 10:50 17.08.2019 18:50 
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Miejsce podstawienia busa: parking ZSB 

Godzina podstawienia busa: ok. 3,5 godz. przed odlotem 

 
Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i 
upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Opłata transakcyjna podana przez Wykonawcę 
obejmuje rzeczywisty koszt realizacji zamówienia, w szczególności: np. opłaty autostradowe, zorganizowanie i zabezpieczenie 
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa polskiego oraz wszelkie inne koszty związane 
z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 
 
Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 
 

 posiadanie właściwych dokumentów drogowych autokaru (koncesja, licencja, ubezpieczenie) 
       do wglądu Zleceniodawcy 

 przygotowanie busa do jazdy (przegląd techniczny sprawności autokaru) 

 zabezpieczenie paliwa na trasie 

 zapewnienie bezpiecznej i wygodnej jazdy pasażerom na całej trasie        
 

 

1. Kryteria wybory  oferty: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową: 

Cena oferty   -   100 %  (1% = 1 pkt) 

Kryterium cena – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia. 

Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą 

ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru: 

a. Najniższa oferowana cena 

Ilość punktów =           -------------------------------------------------- x 100 

b. Cena zaoferowana w ofercie badanej 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie 

zsumowana. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 

punktów. 

2. Ofertę należy przesłać do dnia 01.02.2019 r. do godz. 10.00 na adres email: zsbrybnik@gmail.com 

, kontakt: tel. 32/ 42 22 796, 32/ 42 222796 ( pon.-pt. 7.30-15.30) 

 

 

 

mailto:zsbrybnik@gmail.com
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...........................................                                                Rybnik dn............... 

          pieczątka firmowa 

 

NIP............................................................. 

Regon........................................................ 

Nr telefonu................................................. 

Nr fax ....................................................... 

e-mail. ....................................................... 

OFERTA 

My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………………………………… 

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………… 

w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe 

na............................……................................................................................................................................ 

składamy niniejszą ofertę: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczamy że 

1.  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

2.  posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ______________________ zł, słownie złotych: 

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

Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: .................PLN, tj. wg stawki ........% 
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Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym 

Lp. NAZWA 

Numer 

grupy j.m. Ilość  

Cena jednostkowa 

netto  (zł) Wartość netto (zł) Wartość brutto    ( zł.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

   
    

2.  

   
    

3.  

   
    

4.  

   
    

5.  

   
    

Razem:  
   

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni. 

Ofertę składamy na _______  ponumerowanych stronach. 

Oświadczamy, że zrealizujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach. 

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 

1. ..................................................... 

…………………….., dn. ……………………..                                                 …….……………………………… 

                     (podpis upoważnionej osoby) 
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UMOWA PRZEWOZU OSÓB 

zawarta w  Rybniku  dnia ………………………  

pomiędzy ………………………………………………………………….…. zwanym dalej Zleceniobiorcą 

reprezentowanym przez:  

 ……………………………………….  

a  

 Miasto Rybnik- Zespół  Szkół Budowlanych, 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42  reprezentowanym przez:  

 Katarzynę Wróbel – Dyrektora szkoły, działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.08.2018 r.        

nr Or.0052.46.2018 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę przewozu osób za pomocą mikrobusu 

typu ……………………………… nr rejestracyjny ................................  wraz z kierowcą dla poniższych 

wymagań: 

Nr 

grupy 

ilość. 

os. 

Lotnisko Data 

wyjazdu 

Godzina 

odlotu 

Data 

przylotu 

Godzina 

przylotu 

grupa 

nr 1 

 

9 
Katowice 

Pyrzowice 
03.03.2019 06:15 16.03.2019 23:30 

grupa 

nr 2 

 

9 
Katowice 

Pyrzowice 
17.03.2019 06:15 30.03.2019 13:15 

grupa 

nr 3 

 

9 
Katowice 

Pyrzowice 
05.05.2019 06:05 18.05.2019 17:45 

grupa 

nr 4 

 

7 
Kraków 

Balice 
19.05.2019 06:15 01.06.2019 13:50 
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grupa 

nr 5 

 

8 
Kraków 

Balice 
04.08.2019 10:50 17.08.2019 18:50 

 

2. Miejsce podstawienia busa: parking ZSB Rybnik 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przewozu osób w takim czasie, by uczniowie w miejscu docelowym 

(lotnisko Balice, lotnisko Pyrzowice) byli najpóźniej na 2 godziny przed wylotem. Ustalenie przez 

Zleceniobiorcę godziny wyjazdu musi nastąpić najpóźniej na tydzień przed wyjazdem.  

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do spełnienia warunku określonego w ust. 2 również w przypadku, gdy dojdzie 

do zmiany planowanej godziny odlotu z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy.  

5. Każdy uczestnik  będzie posiadał jeden bagaż do 23 kg i jeden bagaż podręczny. Zleceniobiorca zobowiązuje 

się do zapewnienia miejsca na bagaż. 

6. Integralna częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ………………………… 

§ 2 

1. Zleceniobiorca odpowiada za sprawność techniczną pojazdu, homologacje, koncesje, licencję oraz inne 

wymagania i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisy prawa polskiego.  

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

a. posiadanie właściwych dokumentów drogowych autokaru (koncesja, licencja, ubezpieczenie) do wglądu 

Zleceniodawcy 

b. przygotowanie autokaru do jazdy (posiadanie aktualnego przeglądu technicznego sprawności autokaru) 

c. zabezpieczenie paliwa na trasie i poniesienie wszystkich opłat za przejazd autostradą,  

d. zapewnienie bezpiecznej i wygodnej jazdy pasażerom na całej trasie 

 

3. Zleceniodawca nie ponosi dodatkowych kosztów, wynikających z przyczyn niedotyczących Zleceniodawcy, 

takich jak w szczególności opóźnienie samolotu, kontrola drogowa. 

§ 3 

1.  Za wykonanie zleconej usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy całkowite wynagrodzenie w kwocie 

łącznej …………. złote brutto. (słownie: …………………………..), na którą składa się kwota netto………… 

złotych wraz z należnym podatkiem VAT w stawce 8 %. 

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 642-001-07-58. 
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5. Strony ustalają że w treści faktury VAT należy uwzględnić poniższe dane identyfikacyjne i adresowe 

Zleceniodawcy:  

a. Nabywca: 
Miasto Rybnik,  
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik,  NIP 642-001-07-58 

b. Odbiorca: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik  

6. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej w terminie ………….….. od daty wykonania usługi,  

z terminem płatności 14 dni od dnia doręczenia faktury Zleceniodawcy.  

§ 4 

Termin realizacji zamówienia:03.03.2019 r.,16.03.2019 r.,17.03.2019 r.,30.03.2019 r.,05.05.2019 r.,18.05.2019 r., 

19.05.2019 r.,01.06.2019 r.,04.08.2019 r. ,17.08.2019 r. 

§ 5 

1. Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy kar umownych w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu usługi w zakresie, o którym mowa w  § 1 ust. 2 umowy, każdorazowo  

w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za naruszenie obowiązków, określonych w § 2 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę od umowy, z przyczyn niedotyczących Zleceniodawcy,  

w wysokości 10 % wynagrodzenia, 

2. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

3. Kary umowne i odszkodowania podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Zleceniobiorcy. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory, powstałe na tle postanowień umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Podpis zleceniodawcy                                                                                Podpis zleceniobiorcy 


