
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

na 
 

                                          Wykonanie usługi transportowej autokarem 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
 

I. Oznaczenie Zamawiającego. 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 
80-426 Gdańsk 
NIP 957-106-98-11, Regon 221905655, 
Tel. (0-58) 301-42-08  fax. (0-58) 301-42-08 wew. 22.  
e-mail: ckp.warsztaty@wp.pl  
www.ckziu1.gda.pl  

 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
1. Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy. 
2. Zamówienie realizowane na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest - nazwa nadana zamówieniu:  
 

Wykonanie usługi transportu autokarowego na trasie Gdańsk – Czarna Woda, Czarna Woda Gdańsk w dniu 
13.06.2017 w ramach wizyty zawodoznawczej realizowanej w module doradztwa zawodowego projektu Gdańsk 
Miastem Zawodowców. 
 

2. Rodzaj zamówienia: dostawy/usługi/ roboty budowlane* 
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:………………………………………………………….   
4. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Nie      ………………………………………………………………………….  
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4 
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie………..,   Liczba części: …………………………………………….. 
7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie………………… Opis:……………………………………………….. 
 
 

IV. Termin realizacji zamówienia. 
 

13.06.2017 
 

V. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 

1. Oferty należy składać w następujący sposób: 
1) Pisemnie w siedzibie Zamawiającego: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  
al. Gen. Józefa Hallera 16/18, 
80-426 Gdańsk 
Sekretariat Dyrektora 
Faksem pod numer (0-58) 301-42-08 wew. 22.  

2. Drogą elektroniczną na adres: s.piliczewski@ckziu1.gda.pl  
Termin składania ofert upływa dnia  8.06.2017. do godz. 10.00.. 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
 

mailto:ckp.warsztaty@wp.pl
http://www.ckziu1.gda.pl/


Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

 
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

 
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona/y jest:  

Stanisław Piliczewski 
Telefon: 534 706 545 
e-mail: s.piliczewski@ckziu1.gda.pl 

2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu, poczty lub e-mail. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo 
wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
 

1. Wszystkie oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: cena 100% 
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć 

wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić 
inne podatki i opłaty. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego. 

 
IX. Pozostałe informacje. 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli wystąpią okoliczności 

powodujące, iż udzielenie zamówienia stanie się bezprzedmiotowe. 
 
 
 
 
 
 

……………..…….………………………….. 
(podpis Dyrektora jednostki lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 
 
 

 
 

 

OFERTA 
 
 

……………………………………………………………………...………………………………………………………………….………………………… 
nazwa Wykonawcy 

 
 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
adres 

 
 

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

 
 

…………………………………………………………………………………………...……………………….……………………………………………… 
telefon, faks, e-mail 

 

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 
80-426 Gdańsk 

 
 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia na:  
Wykonanie usługi transportu autokarowego na trasie Gdańsk – Czarna Woda, Czarna Woda Gdańsk w dniu 

13.06.2017 w ramach wizyty zawodoznawczej realizowanej w module doradztwa zawodowego projektu Gdańsk 
Miastem Zawodowców. 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu, zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia, formularzem cenowym/ofertowym, na następujących warunkach: 

 
Cena brutto wykonania całości zamówienia:.......................................PLN  

 
słownie: ..............................................................................................................................  zł brutto  
cena netto:  ………………………………………..zł 
kwota VAT:……………………………………….zł 

    
2. Jednocześnie oświadczam, że: 

a) Zapoznałem/łam się i akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu, 
b) Uzyskałem/łam wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 

oferty. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 


