
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę transportową dla Centrum Kultury w Rudnej w 2019 r. 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986), ustawy nie stosuje się. 

 

Centrum Kultury w Rudnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o wycenę kosztu 1 km przejazdu autobusu w kraju  

i za granicą oraz kosztu 1 km przejazdu busa w kraju i za granicą w ramach usługi transportowej świadczonej dla Centrum Kultury 

w Rudnej w 2019 r. 

I. Zamawiający 

Centrum Kultury w Rudnej, ul. Wesoła 13 59-305 Rudna NIP: 692 242 78 91 tel. 76 746 42 49 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa związana z przewozem osób w ramach działalności prowadzonej przez 

Centrum Kultury w Rudnej - ustalenie kosztu za 1 km przejazdu autobusu w kraju i za granicą oraz kosztu 1 km przejazdu busa w 

kraju i za granicą. 

III. Termin realizacji 

1. Usługa transportowa świadczona będzie w terminie do 31.12.2019 r. od dnia podpisania umowy. 

IV. Warunki realizacji 

1. Zlecenia przejazdu Zamawiający zgłosi Wykonawcy na 3 dni przed planowanym wyjazdem. 

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia 

5. Wykonawca musi posiadać licencję oraz ubezpieczenie pojazdu niezbędne do realizowania przewozów krajowych  

i zagranicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

6. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do przewozu osób zarówno na terenie kraju, jak i za granicą, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, spełniającym wymagania techniczne określone w 

przepisach dotyczących przewozu osób i personelem zdolnym do realizowania usługi. 

8. Ilość km liczona jest z wyznaczonego miejsca podstawienia autobusu / busa (dojazd do pierwszego przystanku – miejsca 

podstawienia jest to koszt po stronie przewoźnika) 

9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie 

odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny. 

10. Centrum Kultury w Rudnej zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych  

w niniejszym zapytaniu. 

V. Forma składanie ofert 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy. 

VI Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy dostarczyć do Centrum Kultury w Rudnej: 

- osobiście lub pocztą na adres: Centrum Kultury w Rudnej ul. Wesoła 13, 59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta - transport”  

- przesłać mailem na adres: ckwr@ckwr.eu, w tytule maila wppisując: „Oferta - transport” 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2018 r. do godz. 15:00. 

3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 12.12.2018 r. w biurze Centrum Kultury w Rudnej. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 

5. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od wyboru oferty  

VII Kryteria wyboru oferty 

Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 

VIII Opis sposobu przygotowania oferty 

W ofercie należy podać cenę netto, wartość VAT oraz cenę brutto za ustalenie kosztu za 1 km przejazdu autobusu  

w kraju i za granicą oraz kosztu 1 km przejazdu busa w kraju i za granicą. 

Bernard Langner 

                                                                                                                                 Dyrektor Centrum Kultury w Rudnej  

Rudna, dnia 22.11.2018 r. 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

usługa transportowa dla Centrum Kultury w Rudnej w 2019 r. 

 

OFERENT: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy ……………………………………………………………………… 

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr tel. / fax. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP…………………………………………………………… Regon ……………………………………………………........ 

ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kultury w Rudnej ul. Wesoła 13, 59-305 Rudna NIP: 692 242 78 91 Regon: 020492163 

 
Oferta 

L.p. Rodzaj  Cena netto / 1 km Wartość VAT Cena brutto / 1 km 

1 Bus 20 osób – przewóz w kraju    

2 Bus 20 osób – przewóz za granicą    

3 
Autobus – przewóz w kraju 
(liczba miejsc siedzących 41-55 osób) 

   

4 
Autobus – przewóz za granicą 
(liczba miejsc siedzących 41-55 osób) 

   

 

5 
Rok budowy busa (nie starszy niż 10 lat), marka i 
typ, liczba miejsc siedzących dla podróżnych 

rok marka miejsca 

 TAK* NIE* 

- System klimatyzacji, zapewniający temperaturę wnętrza pojazdu max 26ºC   

- System grzewczy, zapewniający temperaturę wnętrza pojazdu min 17ºC   

- Uchylne siedzenia pasażerskie   

- Pasy bezpieczeństwa stosownie do obowiązujących przepisów   

- Wyposażenie dodatkowe nawiewy* szyberdach* uchylne szyby* 

- 
Inne, dodatkowe elementy wyposażenia wpływające na bezpieczeństwo jazdy i 
standard podróży 

 

 

6 
Rok budowy autobusu (nie starszy niż 10 lat), 

marka i typ, liczba miejsc siedzących dla 
podróżnych 

rok marka miejsca 

 TAK* NIE* 

- System klimatyzacji, zapewniający temperaturę wnętrza pojazdu max 26ºC   

- System grzewczy, zapewniający temperaturę wnętrza pojazdu min 17ºC   

- Uchylne siedzenia pasażerskie   

- Pasy bezpieczeństwa stosownie do obowiązujących przepisów   

- Wyposażenie dodatkowe nawiewy* szyberdach* uchylne szyby* 

- 
Inne, dodatkowe elementy wyposażenia wpływające na bezpieczeństwo jazdy i 
standard podróży 

 

Ilość km liczona z wyznaczonego miejsca podstawienia autobusu (dojazd do pierwszego przystanku (miejsca podstawienia) – koszt przewoźnika ) 

*właściwe zaznaczyć X   
 
 



1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, 
zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy 
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych 
zapytaniem i niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

4. Oświadczamy, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, licencje. 
5. Oświadczamy, że posiadamy licencję oraz ubezpieczenie pojazdów niezbędne do realizowania  przewozów 

krajowych i zagranicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
6.  Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do przewozu osób zarówno na terenie kraju, jak i za granicą, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

………………………………………………………………….……………… 
podpisy i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 


