
 
 
 
 

 Projekt „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dn. 08.11.2011 r. 

 
Zamawiający: 
Gmina Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 26 a  
43-178 Ornontowice  
NIP 9690881619 
tel. 32 33 06 264, fax: 32 33 06 215 
www.ornontowice.pl 
 
 
Przedmiot zamówienia: przewóz w obydwie strony uczestników wizyty studyjnej na 
Politechnikę Śląską w Gliwicach w listopadzie 2011 (sobota) w związku z realizacją projektu 
„Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy 
Ornontowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
CPV 60 17 0000 - 0 wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. 
 
Przewóz w obydwie strony uczestników wizyty studyjnej na Politechnikę Śląską w Gliwicach 
w listopadzie 2011 (sobota) w ramach projektu „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej 
 i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice”. 
 
Miejsce zbiórki: Parking za Urzędem Gminy Ornontowice – dokładny czas zostanie 
określony przez Zamawiającego, po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty. 
 
Rozpoczęcie wizyty w Gliwicach – pomiędzy godziną 10:00-11:00. Zakończenie wizyty 
przewidziano najpóźniej na godzinę 15:00-16:00. 
 
Maksymalna liczba przewoŜonych jednorazowo osób – 22 osoby w obydwie strony, 
w związku, z czym wykonawca zamówienia musi posiadać moŜliwość zapewnienia przewozu 
równocześnie 22 pasaŜerów jednym autokarem, standardowo wyposaŜonym o ilości miejsc 
odpowiadającej ilości przewoŜonych osób. 
 
Termin realizacji zamówienia: 
Listopad 2011 (sobota) 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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a). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej 
przedmiotem niniejszego zapytania  (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub 
KRS) 

b). posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania (aktualną licencję na przewóz drogowy osób na terenie kraju oraz 
uprawnionych kierowców) 

c). posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, waŜne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji 
zamówienia. 

d). posiadają ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, waŜne co najmniej 
w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia. 

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzić naleŜy w formie pisemnej z wykorzystaniem Załącznika nr 1 (formularz 
ofertowy). Ofertę sporządzić naleŜy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Do oferty naleŜy załączyć Załącznik 
nr 2 (oświadczenie Wykonawcy). 
 
Termin i sposób składania ofert: 
Termin składania ofert: do 15 listopada 2011 r. Oferty moŜna składać osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy Ornontowice pok. 322, faxem 32 33 06 215 lub drogą elektroniczną 
projekt@ornontowice.pl 
 
Kryteria wyboru oferty: 
1) cena brutto – 100 % 
 
Uwagi: 
Zamawiający w przypadku podejrzenia o niewłaściwy stan techniczny autokaru, zagraŜający 
bezpieczeństwu podróŜnych ma prawo wezwać właściwy Organ kontroli w celu sprawdzenia 
stanu technicznego pojazdu. 
W razie awarii środka transportu zadanie winno być wykonane poprzez podstawienie pojazdu 
zastępczego. 
Zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów o zamówieniach 
publicznych, a złoŜenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Gminę 
Ornontowice. 
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Maria Świerc tel. 32 33 
06 264 e-mail: projekt@ornontowice.pl 
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Załącznik nr 1 
 

    Formularz ofertowy 
 
       ………………….dnia………….2011 r. 
 
 
       Gmina Ornontowice 

ul. Zwycięstwa 26 a  
43-178 Ornontowice  

 
 

OFERTA 
na przewóz osób: wizyta studyjna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach 

 
I.  Dane Wykonawcy: 

Pełna nazwa............................................................................................................................... 
 
Adres siedziby wykonawcy......................................................................................................... 

Nr telefonu/faks........................................               e-mail ......................................................... 
 
nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................ 
 
nr konta bankowego ................................................ 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Gmina Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 26 a  
43-178 Ornontowice  
NIP 9690881619 
 
Zobowiązania Wykonawcy: Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację usługi: 
przewóz osób: wizyta studyjna na Politechnice Śląskiej oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonego w zapytaniu za wynagrodzeniem w kwocie: 
 …………………………….zł netto  
Słownie 
netto:......................................................................................................................................... 
……………………………. zł VAT 
…………………………….zł brutto  
słownie brutto: 
.................................................................................................................................................. 
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Oświadczam, Ŝe: 

1. Zobowiązuję się wykonać usługę w listopadzie 2011 (sobota). 
2. Oświadczamy, Ŝe oferujemy Zamawiającemu 14 dniowy okres płatności od 

prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy Ornontowice. 

3. Oświadczamy, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                     
z wykonaniem zamówienia, a takŜe narzuty i podatki. 

4. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy autokarem o wyposaŜeniu standardowym. 
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz, 

zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
6. Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

zawarcia zamówienia na określonych w ww. warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
 
 

______________________________________ 
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 
 

 
 

( Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków  
 
 

Przystępując do postępowania – zapytania ofertowego, ja (imię 
i nazwisko)………………………………, w sprawie udzielenia zamówienia na: „Zapytanie 
ofertowe na przewóz osób: wizyta studyjna na Politechnice Śląskiej” w ramach projektu 
„ Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy 
Ornontowice”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, reprezentując firmę (nazwa firmy): 
……………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………... 
 
oświadczam, Ŝe spełniamy warunki, dotyczące: 

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej 
przedmiotem niniejszego zapytania  (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub 
KRS) 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 
technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (aktualna licencja na 
przewóz drogowy osób na terenie kraju, uprawnienia kierowców), 

3. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, waŜne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji 
zamówienia 

4. posiadania ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, waŜne co najmniej 
w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia 

 
 
 
Miejsce i data ……………………………. Podpisano……………………………………… 
                                                                                     (upowaŜniony przedstawiciel oferenta) 


