Z A P Y T A N I E O CENĘ
Perfect Project Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
zapewnienie transportu, ubezpieczenia, opieki i prowiantu na rzecz 24 uczniów i 2 przedstawicieli kadry pedagogicznej do i z
siedziby partnera zagranicznego celem udziału stażach zagranicznych.
Kod przedmiotu zamówienia według CPV:
60116200-6 Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych.
(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

1. Sposób przygotowania propozycji cenowej:
a) w jednej zamkniętej kopercie, złożonej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok,
b) e-mailem na adres: gastromix@interia.eu
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Na kopercie/ w e-mailu należy umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego,
nazwę i adres Wykonawcy,
napis: „Propozycja cenowa na wykonanie zadania zapewnienie transportu, ubezpieczenia, opieki i prowiantu”
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału bul kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu, ubezpieczenia, opieki i prowiantu na rzecz
24 uczniów i 2 przedstawicieli kadry pedagogicznej do i z siedziby partnera zagranicznego celem udziału stażach zagranicznych
na trasie Wysokie Mazowieckie - Wojewodzin – Wilno – Wojewodzin – Wysokie Mazowieckie w ramach projektu „GASTROMIX”.
Niniejsze wsparcie będzie miało formę 19-dniowego wyjazdu, w trakcie którego zrealizowany zostanie uzgodniony z Partnerem
zagranicznym program mobilności. Termin realizacji zamówienia: 9.07 i 27.07.2018r.
Kod przedmiotu zamówienia według CPV: 60116200-6 Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych.
Wymagania dotyczące usługi transportowej:
a) Wykonawca usługi jest zobowiązany do posiadania licencji w zakresie wykonywania zagranicznego transportu
drogowego osób.
b) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu bezpośredni kontakt telefoniczny z kierowcami poprzez
przekazanie numeru telefonu komórkowego kierowców obsługujących trasę, najpóźniej na siedem dni przed
rozpoczęciem realizacji usługi.
c) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pojazdów wraz z kierowcami będącymi w pełnej sprawności
psychofizycznej i posiadającymi odpowiednie uprawnienia dla danej kategorii pojazdów.
d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdów sprawnych technicznie, posiadających aktualne badania
techniczne i ubezpieczenie, spełniających ogólne wymogi bezpieczeństwa i zapewniających pasażerom odpowiedni
komfort jazdy,
e) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazd wraz z kierowcą w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.
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4.

5.

f) W przypadku awarii pojazdu w czasie trwania usługi, która uniemożliwia dalszą jazdę, Wykonawca zobowiązuje się do
naprawy lub podstawienia zastępczego pojazdu tej samej klasy w terminie nie dłuższym niż 4 godziny.
g) Działania niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy będą realizowane niezwłocznie w terminie, w
którym Wykonawca jest w stanie w normalnym trybie pracy daną czynność wykonać na podstawie dyspozycji
składanych przez Zamawiającego na piśmie, ustnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
h) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uczestników wyjazdu przez czas trwania podróży.
Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 27.07.2018
Termin złożenia propozycji cenowej:

Oferty należy złożyć do 23.03.2018 do godz. 15:30 Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
a)

Na
załączonym
formularzu
cenowo-ofertowym,
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

należy

przedstawić

cenę

ofertową

brutto

b) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
c)

6.

7.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

d) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich na podstawie umowy,
której wzór załączono do niniejszego zapytania.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Michał Średziński – koordynator projektu
tel. 517-620-210
Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 23.03.2018 o godz. 16:00
w biurze przy ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok, w sali konferencyjnej nr 3 (wejście przez recepcję).

8.

Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej Zamawiający wyśle do Wykonawcy
zamówienie/zlecenie/umowę1 w sprawie zamówienia.

9.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: brak

1

niepotrzebne skreślić
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