
Chobienia, dnia 27.12.2017r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE 

na świadczenie usług transportowych na potrzeby Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2018r.
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z póź. zm.)

  ustawy nie stosuje się

Chobieński Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem ofertowym o wycenę  kosztu 1km przejazdu autobusu 
w kraju i za granicą oraz kosztu 1km przejazdu busa w kraju i za granicą w ramach usługi transportowej 
świadczonej dla Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2018r..

I.Zamawiający:
Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel. 76 843 95 19 / 76 843 95 09  fax 76 843 95 19

II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa związana z przewozem osób w ramach działalności 
prowadzonej przez Chobieński Ośrodek Kultury – ustalenie kosztu za 1 km przejazdu autobusu i busa w kraju 
i za granicą.

III. Termin realizacji: 
1. Usługi  będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.. 
2. Zlecenie przejazdu – zgłoszenie zamówienia nastąpi najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem, 
drogą mailową lub faksem.

IV. Warunki realizacji: 
1.Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne 
określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2017, 
poz.1260 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017, poz. 2200 z późn. zm.).
2.Wykonawca ubezpiecza autobusy/ busy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas 
przewozu i pozostających w związku z przewozem.
3. Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
4.Wykonawca w ramach przejazdu zapewni:

 Autobus/bus nie starszy niż 10 lat.
 Autobus/bus posiadający system klimatyzacji, zapewniający temperaturę wnętrza pojazdu max 26 OC,
 Autobus /bus posiadający system grzewczy zapewniający temperaturę wnętrza pojazdu min 17  OC,
 Autobus/bus posiadający siedzenia uchylne wraz z pasami bezpieczeństwa dostosowanymi do 

obowiązujących przepisów.
 dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz 
2200 z póź. zm.); 
-posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i posiadają aktualna licencję na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego osób; 
-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
6. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za 1 km.
7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 
10. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Oferent  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 
określonych w niniejszym zapytaniu. 



V. Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz 
ofertowy. 
VI. Miejsce składania ofert: 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

 email na adres: lsajak@chok-chobienia.pl, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług transportowych na potrzeby Chobieńskiego 
Ośrodka Kultury w 2018r” 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2018r. do godz. 15.00 w pokoju nr 51. 
3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 10.01.2018 r.  
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 
5. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w ciągu 2 dni od wyboru oferty. 
VII. Kryteria wyboru oferty: 
Kryterium oceny ofert będzie cena brutto. 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę jednostkową netto oraz brutto, zgodnie z podanymi jednostkami miary. Oferta 
będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy zawierała będzie ceny wszystkich artykułów wymienionych z 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, KRS oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  
Lucyna Ziółkowska   tel. 76 843 95 19, e – mail: lsajak@chok-chobienia.pl 

                                                                                                             

      Dyrektor                   

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury

                                                                                                                                   Katarzyna Przeworska

mailto:lsajak@chok-chobienia.pl
mailto:lsajak@chok-chobienia.pl


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Formularz ofertowy 

na świadczenie usług transportowych na potrzeby Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2018r.
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z póź. zm.)

  ustawy nie stosuje się

Nazwa firmy ...................................................................................................................................…

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

tel ...................................................................................................................................................…

email ..............................................................................................................................................…

NIP ........................................................................  KRS .................................................................

Nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Lp. Rodzaj kursu Liczba miejsc w
autokarze

Cena netto/1 km Wartość  VAT Cena brutto/ 1 km

1 Krajowy 50-51

2 Zagraniczny 50-51

3 Krajowy 19-20

4 Zagraniczny 19-20

UWAGA:  ilość  km  liczona  będzie  z  wyznaczonego  miejsca  podstawienia  autobusu/busa  (dojazd  do
pierwszego przystanku (miejsca podstawienia) – koszt przewoźnika.

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 i 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.

     ..........................................................
          data, podpis i  pieczęć oferenta


