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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
„Przekraczamy granice” 

 
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro 

Zamawiający: 

Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76,  

Tel. 077 4381700 

e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl 

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Zorganizowanie transportu wyjazdu studyjnego do Niemiec w ramach 

projektu nr CZ.3.22/2.2.00/09.01519,,Śląsk bez granic- nowa destynacja turystyczna”  w 

ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Rodzaj zamówienia - usługa/ 

Opis przedmiotu zamówienia (kod zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika 

zamówień (CPV):  60172000-4Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.   

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie transportu na wyjazd studyjny do Niemiec. Usługa 

obejmuje przewóz maksymalnie 32 osób wraz z bagażami według następującego planu: 

Niedziela: 

1) Wyjazd z miejscowości  Prudnik( Starostwo Powiatowe) do miejscowościKrnov 

oraz do Głubczyc (Urzęd Gminy) w celu odbioru uczestników wyjazdu, 

2) Głubczyce – Bitburg (Hotel Eifelstern, Charles-Lindbergh-Allee 6, 54634 Bitburg / 

Flugplatz) 

 

 



Poniedziałek  

1) Eifelstern, Charles-Lindbergh-Allee 6 – Wißmannsdorf 

2) Wißmannsdorf – Wolsfeld 

Wolsfeld - Hauptstraße 13, 54636 Niederweiler 

3) Hauptstraße 13, 54636 Niederweiler - Biersdorf am See, Seeuferstrasse 1 

4) Biersdorf am See, Seeuferstrasse 1 - Hauptstrasse 23, 54634 Oberstedem 

5) Hauptstrasse 23, 54634 Oberstedem - Bitburg (Hotel Eifelstern, Charles-

Lindbergh-Allee 6, 54634 Bitburg / Flugplatz) 

Wtorek 

1) Bitburg (Hotel Eifelstern, Charles-Lindbergh-Allee 6, 54634 Bitburg / Flugplatz) – 

L-9766 Munshausen, 1 Frummeschgaass 

2) L-9766 Munshausen, 1 Frummeschgaass - 23, rue de Trèves, L-6793 

Grevenmacher 

3) 23, rue de Trèves, L-6793 Grevenmacher - Rue Robert Goebbels,  L-5444 

SCHENGEN  

4) Rue Robert Goebbels,  L-5444 SCHENGEN – Luxembourg Centre 

5) Luxembourg Centre - Bitburg (Hotel Eifelstern, Charles-Lindbergh-Allee 6, 54634 

Bitburg / Flugplatz) 

Środa 

1) Bitburg (Hotel Eifelstern, Charles-Lindbergh-Allee 6, 54634 Bitburg / Flugplatz) – 

Trier, PortaNigra 

2) Trier, PortaNIgra –UntereKirchstraße 1, 54320 Waldrach 

3) UntereKirchstraße 1, 54320 Waldrach - Max-Planck Strasse. 6, 54296 Trier 

4) Max-Planck Strasse. 6, 54296 Trier - Bitburg (Hotel Eifelstern, Charles-Lindbergh-

Allee 6, 54634 Bitburg / Flugplatz)  

 

Czwartek 

1) Bitburg (Hotel Eifelstern, Charles-Lindbergh-Allee 6, 54634 Bitburg / Flugplatz) –

Lautzenhausen 

2) Lautzenhausen – Gretnehof, D- 55487 Sohren 

3) Gretnehof, D- 55487 Sohren -  Hunolsteiner Hof, 54497 Morbach 

4) Hunolsteiner Hof, 54497 Morbach - Hotel-LandgasthausSchinderhannes, 

Schloßstraße 3, 55487 Sohren 

 

Piątek 

1) Hotel-LandgasthausSchinderhannes, Schloßstraße 3, 55487 Sohren – Mainz, 

Deutschhausplatz 12, 55116 Mainz 

2) Mainz, Deutschhausplatz 12, 55116 Mainz –Głubczyce- Krnov- Prudnik. 



 

2. Szacunkowa ilość przejechanych kilometrów na planowanej trasie wynosi 2900km,  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zarezerwowania miejsca noclegowego oraz śniadania, 

obiadu oraz kolacji dla kierowcy w czasie wyjazdu. 

4. Zamawiający zastrzega prawo z korzystania z transportu w okresie wyjazdu w inne 

miejsca nie wskazane w planie wyjazdu do szacunkowej ilości planowanych kilometrów. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godziny wyjazdu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) terminowego przewozu uczestników wyjazdu studyjnego wraz z ich bagażami. 

2) wykonywania zleconych czynności z należytą starannością. 

3) poniesienia wszystkich kosztów związanych z przewozem. 

4) uregulowania w dniu przyjazdu do miejscowości Bitburg w stosunku do 

Zamawiającego kwoty w wysokości 364,50 euro/1 kierowcę wynikającą z pokrycia 

kosztów noclegów oraz wyżywienia, na które Zamawiający dokonał rezerwacji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd 

zaplanowaną trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi 

odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne. 

8. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez Policję lub 

inne organy do tego uprawnione do jazdy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

awarii w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje 

się do zapewnienia innego środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny w 

ciągu maksymalnie 12 godzin od momentu wystąpienia w/w okoliczności. 

9. Należność w stosunku do Wykonawcy określana będzie na podstawie stawki ryczałtowej 

zgodnie z ofertą i nie podlega waloryzacji. 

10. Należności będą płatne w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 

faktury. 

11. Płatność zostanie dokonana  na podstawie faktury wystawionej do 7 dni od wykonania 

usługi. 

12. Zamawiający ureguluje należność w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury od 

Wykonawcy 

 

Termin wykonania zamówienia: 

27.03.2011-01.04.2011r. 



Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówieniamożna uzyskać osobiście w 

siedzibie zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział 

Programów Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu pok. Nr 112 lub 

telefonicznie – Tel 77 438 17 12 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jestMałgorzata Głowacka-specjalistaw Wydziale 

Programów Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu. 

Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zawartość oferty: 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

-wypełniony formularz Oferty, 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument składany jest w 

formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), 

- zaparafowana umowa, w celu potwierdzenia akceptacji warunków umowy. 

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto dlacałości przedmiotu 

zamówienia. W cenie ofertowej proszę uwzględnić kwotę 364,50 euro/1 kierowca wynikającą z 

pokrycia kosztów noclegów oraz wyżywienia, na które Zamawiający dokonał rezerwacji. 

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie  

podlega waloryzacji. 



Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego, zamawiający będzie się 

kierował kryterium: 

- najniższej ceny,Cena = waga 100 % 

 

Opis sposobu wyboru najkorzystniejszejoferty: 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 

wymagania udziału w postępowaniu.  

Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na   załączonym 

formularzu Oferty,  

- ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 16.03.2011, do 

godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, sekretariat – 

pok. 102, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76, 

48-200 Prudnik. 

- na kopercie należy umieścić firmę   (nazwę)  i adres wykonawcy,    nazwę   i   adres 

zamawiającego oraz napis: Oferta na wykonanie: Zorganizowanie transportu dla 

uczestników wyjazdu studyjnego w ramach projektu nr CZ.3.22/2.2.00/09.01519 ,,Śląsk 

bez granic- nowa destynacja turystyczna”- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. 

terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, 

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed  

terminem upływu do jej składania. 

Miejsce i termin otwarcia oferty: 

- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.03.2011 o godz. 11.30 w siedzibie 

zamawiającego. 

 

Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

następujących przypadkach:  

- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, 

 




