
Hrubieszów, 20.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający 

Powiat Hrubieszowski, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, NIP 9191732829, w 
imieniu którego działa Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 
Hrubieszów, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto na usługę 
transportową - organizację transportu międzynarodowego dla 10 osób.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  transportowa  -  organizacja  transportu
międzynarodowego  dla  10  osób  uczestniczących  w  mobilności  zagranicznej  na
trasie Hrubieszów - Braga (w Portugalii) i z powrotem w grupie wyjazdowej 10 osób
w  ramach  projektu  pt.  projektu  pt.  Zmiana  zaczyna  się  od  pierwszego  kroku!
Mobilność  kadry  Zespołu  Szkół  nr  3  w Hrubieszowie,  nr  projektu:  2021-1-PL01-
KA122-SCH-000018491,  realizowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Programu Erasmus+.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1
do niniejszego Zapytania.

3. Wykonawca  musi  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia,  gdyż
zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane
w całości.

III. Termin wykonania zamówienia

1. Planowany  termin  realizacji  zamówienia  przypada  na  okres  między  1  lipca  a  30
września  2022  roku dla  realizacji  transportu  międzynarodowego  osób  zgodnie  z
opisem przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie będzie realizowane na trasie:

a. Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów – 
Braga, Portugalia  i z powrotem, dla 10 osób uczestniczących w mobilności 
zagranicznej w jednej grupie wyjazdowej.

3. Ostateczne terminy realizacji zamówienia zostaną podane najpóźniej na 7 dni przed
ich rozpoczęciem.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert



1. Oferta z załącznikami winna być sporządzona na określonym przez zamawiającego
formularzu ofertowym lub zgodnie z treścią odpowiedniego formularza dołączonego
do zapytania.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką.

3. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania
Wykonawcy,  zgodnie  z  formą  reprezentacji  Wykonawcy  określoną  w  rejestrze
handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 

4.a. którzy są uprawnieni  do świadczenia  tego typu usług na podstawie
danych  rejestrowych  w  zakresie  rodzaju  prowadzonej  działalności
gospodarczej

4.b. posiadający  swoją  własną  flotę  środków  transportu  lądowego  w
Portugalii i/lub mający dokumenty uprawniające do ich wykorzystania wraz z
własnym kierowcą.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy składać: 

a. w  siedzibie  Zamawiającego:  Zespół  Szkół  nr  3  w  Hrubieszowie,  ul.
Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów opisując kopertę jak poniżej: 

Oferta  na usługę  transportową w ramach projektu  Zmiana  zaczyna  się  od
pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie,  nr
projektu: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000018491 lub przesyłać drogą mailową
na adres: sekretariat@zsnr3.pl

2. Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2022 r. o godz.12.00

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca  określi  cenę  brutto  zamówienia  w  EUR  cyfrowo  i  słownie.  Cenę
zamówienia należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.

2. Cena  podana  przez  Wykonawcę  musi  zawierać  wszystkie  koszty  wykonania
przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Oferty  zostaną  ocenione  za  pomocą  systemu  punktowego,  zgodnie  z
poniższym kryterium: 



a. cena - 60%; 

b. doświadczenie  w realizacji  międzynarodowych  usług transportowych
dla grup szkolnych liczących co najmniej 15 osób łączących transport lądowy i
lotniczy w ciągu ostatnich 3 lat - 20%; 

c. dysponowanie  własnym  transportem lądowym  na  terenie  Portugalii,
umożliwiającym transport bezpośrednio z lotniska do miejsca zakwaterowania
w Bradze - 20%.

2. Maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium „Cena” (60 punktów) otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia,
natomiast  pozostali  Wykonawcy  otrzymają  odpowiednio  mniejszą  liczbę  punktów
zgodnie z poniższym wzorem: 

                                       CN
      LP =  ------------  x 60 

                                      COB
gdzie: 

CN - najniższa zaoferowana cena, 

COB - Cena zaoferowana w ofercie badanej

3. Liczbę  punktów  w  ramach  kryterium  „doświadczenie  w  realizacji
międzynarodowych  usług  transportowych  dla  grup  liczących  co  najmniej  15  osób
łączących transport lądowy i lotniczy w ciągu ostatnich 3 lat - 20% (maksymalnie 20
punktów) Wykonawcy otrzymają zgodnie z następującą punktacją:

a. minimum 10 grup  - 20 pkt 

b. minimum 8 grup  - 15 pkt 

c. minimum 6 grup - 10 pkt 

d. minimum 4 grupy - 5 pkt, 

4. Liczbę  punktów  w  ramach  kryterium  „dysponowanie  własnym  transportem
lądowym na terenie Portugalii, umożliwiającym transport bezpośrednio z lotniska do
miejsca  zakwaterowania  w  Bradze"  (maksymalnie  20  punktów)  Wykonawcy
otrzymają zgodnie z następującą punktacją:

a. dysponowanie min. 2 busami i/lub autokarem z własnym kierowcą - 20
pkt

VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający  podpisze  umowę  z  Wykonawcą,  który  przedłoży  ofertę
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o 
planowanym terminie i miejscu podpisania umowy. 



4. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik
nr 3.

IX. Pozostałe warunki

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  Wykonawcy  do  złożenia
dodatkowych  wyjaśnień,  uzupełnień  czy okazania  dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów punktowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Dariusz Szadowski, tel: +48 84 696 25 24, e-mail: sekretariat@zsnr3.pl

                                                               

.........................................................
(podpis osoby uprawnionej)

Załączniki:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3: Projekt umowy.

Potwierdzam odbiór1 zapytania ofertowego wraz z załącznikami w dniu

.........................................................
(podpis i pieczęć oferenta)

1 Potwierdzenie odbioru dotyczy potencjalnych oferentów, którzy otrzymali zapytanie w formie papierowej.


