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Oznaczenie sprawy: ZSMIO.26.5.4.2019 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób w ramach 
realizowanego projektu "Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 
1. Zamawiający: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża  
tel.: +48 (86) 219-87-93 fax: +48 (0-86) 218-62-39  
adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl  
e-mail: sekretariat@zsmio.pl 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) – ustawy nie stosuje się dla zamówień 
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro. Zastosowanie mają wewnętrzne procedury Zamawiającego. 
   

3. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie usługi transportowej na przewóz uczniów wraz z opiekunami, którzy 

są uczestnikami projektu "Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  
Ogólne zestawienie usługi: 

5 wyjazdów dla grupy do 45 osób o łącznej szacowanej długości tras: 2010 km 
1 wyjazd dla grupy 25 osób o szacowanej długości trasy 120 km 
4 wyjazdy dla grupy do 10 osób o łącznej szacowanej długości tras: 1200 km 

 
Zamówienie polegać będzie na wykonaniu usługi transportowej na trzech trasach według 
specyfikacji: 

L.p. Trasa 
ogólna Harmonogram wyjazdu Data Liczba 

osób 

Szacunkowa 
liczba 

kilometrów 
1. Łomża - 

Warszawa 
- Łomża 

Targi techniki motoryzacyjnej 
1. Godzina 9:00 -wyjazd; 
2. Godzina 11:00 -wejście na targi Ptak 

Warsaw Expo; Al. Katowicka 62, 05-
830 Nadarzyn; 

3. Godzina 15:00 -zakończenie 
zwiedzania targów; 

4. w drodze powrotnej zajazd do 

25 
października 

2019 

Grupa 
do 45 
osób 

320 km 
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restauracji w Małympolu na obiad 
(koło godziny 16.00) 

5. Powrót około 18:00 powrót; 
2. Łomża - 

Warszawa 
- Łomża 

Międzynarodowe Targi 
Innowacyjnych Rozwiązań 
Przemysłowych oraz firma 

SmartBMS 
1. Godzina 7:00 -wyjazd; 
2. Godzina 9:00 -wejście na targi Ptak 

Warsaw Expo; Al. Katowicka 62, 05-
830 Nadarzyn; 

3. Godzina 15:00 -zakończenie 
zwiedzania targów; 

4. Godzina 16:00-17:00 zwiedzanie 
SmartBMS -inteligentne systemy 
zarządzania budynkami 

5. 18:00-20:00 -przejazd do galerii 
handlowej na posiłek 

1. Około 22:00 powrót; 

15 listopada 
2019 

Grupa 
do 45 
osób 

320 km 

3. Łomża - 
Warszawa 
- Łomża 

Inteligentne instalacje w budynkach 
1. Godzina 8:00 -wyjazd; 
2. Godzina 10:00 -wejście na targi 

Warszawa PGE Narodowy; 
3. Godzina 15:00 -zakończenie 

zwiedzania targów i powrót (w 
drodze przewidziana przerwa na 
posiłek); 

4. Około 18:00 powrót; 

Marzec 
kwiecień  

2020 
(dzień do 
ustalenia z 

organizatorem 
targów) 

Grupa 
do 45 
osób 

320 km 

4. Łomża - 
Kielce - 
Łomża 

Targi Odnawialnych Źródeł Energii 
1. Godzina 5:00 -wyjazd; 
2. Godzina 10:00 -wejście na targi 

Kielce, ul. Zakładowa 1, Tereny 
Targowe TK; 

3. Godzina 15:00 -zakończenie 
zwiedzania targów; 

4. Godzina 16:00-21:00 -przejazd 
powrotny z postojem na posiłek  

5. Około 21:00 powrót; 

26-27 luty 
2020 

(dzień do 
ustalenia z 

organizatorem 
targów) 

Grupa 
do 45 
osób 

750 km 

5. Łomża - 
Ostrołęka- 
Wizna - 
Łomża 

Instalacje energetyki odnawialnej w 
najbliżej okolicy 

1. Godzina 8:00 -wyjazd; 
2. Zwiedzanie elektrowni Ostrołęka 
3. Zwiedzanie elektrowni słonecznej w 

Wiźnie lub innej odstępnej w okolicy 
4. Godzina 15:00 - 16:00 -powrót do 

Marzec 2020 
(dokładny 
termin do 
ustalenia) 

Grupa 
do 25 
osób 

120 km 
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Łomży  
6. Łomża - 

Warszawa 
- Łomża 

Międzynarodowe Targi Sprzętu 
Elektrycznego i Systemów 

Zabezpieczeń 
1. Godzina 8:00 -wyjazd; 
2. Godzina 9:00 -wejście na targi 

Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, 
EXPO XXI; 

3. Godzina 15:00 -zakończenie 
zwiedzania targów; 

4. Godzina 16:00-20:00 -przejazd do 
galerii handlowej na posiłek 

5. Około 22:00 powrót; 

5-7 luty 2020 
(dzień do 
ustalenia z 

organizatorem 
targów) 

Grupa 
do 45 
osób 

300 km 

7. Łomża - 
Warszawa 
- Łomża 

Wyjazd na egzamin z sieci 
komputerowych 

1. Godzina 8:00 -wyjazd; 
2. Powrót planowany około 16:00 

Maj - 
czerwiec 

2020 

Grupa 
do 10 

300 km 

8. Miejsce 
do 
ustalenia 

Wyjazdy na zawody robotów  
3 równe wyjazdy na zawody robotów w 
terminach po ustaleniu z 
organizatorami konkursów 
Orientacyjny plan: 
1. Godzina 8:00 -wyjazd; 
2. Powrót planowany na około 20:00 

Luty - maj 
2020 

Grupa 
do 10 

Łączna 
liczba 

kilometrów 
nie większa 
niż 900km 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  
60112000 – usługi transportu drogowego 
 

4. Zobowiązania wykonawcy dotyczące każdego wyjazdu 
4.1. Przewozy uczniów 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 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach 
związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.); 

4.2. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać 
podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem; 

4.3. Wykonawca zapewnia uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i higieny; 

4.4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, 
autokaru zastępczego na własny koszt oraz zapewnia kierowców posiadających 
odpowiednie uprawnienia i doświadczenie; 

4.5. Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu 
z miejsca zbiórki tj. z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22; 

4.6.  Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki; 
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4.7. Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego 
wymagał; 

4.8. W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia 
kierowcy/kierowców; 

4.9. Kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc 
wskazanych przez kierowników wyjazdów; 

4.10.  Zleceniodawca powiadomi wykonawcę najpóźniej 3 dni przed planowanym wyjazdem 
o zmianie terminu realizacji wyjazdu; 

4.11.  Zleceniodawca dokona płatności za poszczególne przejazdy przelewem na wskazany 
przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury; 

 
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1. 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 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.); 

5.2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 
5.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
 
Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu oraz opatrzone pieczęcią (lub 
dopiskiem odręcznym) o treści: „Za zgodność z oryginałem” lub „Poświadczam za zgodność 
z oryginałem”. 
 

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert 
6.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej lub 

papierowej, na wszystkie zadania wymienione w pkt. 3.; 
6.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego; 
6.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
6.4. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim  
6.5. Ofertę należy złożyć w siedzibie realizatora projektu: Zespół Szkół Mechanicznych 

i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża - sekretariat (pokój 100) lub przesłać na adres 
poczty elektronicznej: sekretariat@zsmio.pl podając w tytule: "Oferta na świadczenie 
usługi transportowej", w terminie do 11 października 2019 r. do godz. 10:00. 

6.6. Oferty zostaną otwarte w dniu: 11 października 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego. 

6.7. Dokumenty składane drogą pocztową należy przesłać na wskazany wyżej adres, a na 
kopercie umieścić zapis:  

„Oferta na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób 
w ramach realizowanego projektu "Kształcimy umiejętności praktyczne” 

 
7. Opis sposobu obliczenia ceny. 
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Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za 1km dla każdej grupy 
oddzielnie:  

Transport grupy 45 osobowej 
Transport grupy 25 osobowej 
Transport grupy 10 osobowej  

 
7.1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.   
7.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie. 
7.3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  
 

8. Wybór najkorzystniejszej oferty 
 

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, 
których znaczenie (wagę) określa procent.  

 
Proponowana cena - 100% 

 
Sposób oceny ofert: 
 W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły: 

 
                                 
                                  Cena najniższa spośród złożonych ofert 
Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100 
                                                Cena badanej oferty  

 
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających 
odrzuceniu. 
  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.  
 

9. Wybór wykonawcy 
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu 
o podane kryterium wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji 
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania 
przyczyny.  

 
10. Zawiadomienie o wyborze oferty.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łomży, adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl 
 

Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie 
lub mailowo. 
 

11. Osoba upoważniona do kontaktu 
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Andrzej Bałazy - tel.: 504 221 652; e-mail: sekretariat@zsmio.pl 
adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl  
 

12. Załączniki 
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy. 
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