
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-04-2019

Termin składania ofert

17-04-2019

Numer ogłoszenia

1177878

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdar@tu.kielce.pl do
dnia 17.04.2019 r. do godziny 12:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdar@tu.kielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr inż. Magdalena Dańczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 34 24 807

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa wynajmu wraz z kierowcą autokaru lub busa do transportu
uczestników wyjazdów studyjnych w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika
Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce



Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi wynajmu wraz z kierowcą autokaru lub
busa  
do transportu uczestników wyjazdów studyjnych. Wyjazdy odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb
Zamawiającego przez okres trwania umowy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa wynajmu wraz z kierowcą autokaru lub busa  
do transportu uczestników wyjazdów studyjnych w terminach: 
 
– wyjazd 1 dniowy grupy 12 os. z Kielc do Olewina koło Olkusza i powrót do Kielc; data realizacji: maj
2019 r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 12 os. z Kielc do Olewina koło Olkusza i powrót do Kielc; data realizacji: maj
2019 r. 
– wyjazd 2 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Wrocławia, Poznania i powrót do Kielc (trasa: Kielce – Wrocław
- Poznań – Kielce); data realizacji: czerwiec 2019 r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Rzeszowa i powrót do Kielc; data realizacji: czerwiec 2019r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Rudy Malenieckiej, Iłży i powrót do Kielc (trasa: Kielce- Ruda
Maleniecka - Iłża – Kielce); data realizacji: czerwiec 2019 r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Warszawy i powrót do Kielc; data realizacji: maj 2019 r. 
– wyjazd 3 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Warszawy i okolic oraz powrót do Kielc; data realizacji: maj
2019 r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Wieliczki i powrót do Kielc, data realizacji: maj 2019 r.; 
– wyjazd 1 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Gliwic i powrót do Kielc, data realizacji: maj 2019 r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Morawicy i powrót do Kielc; data realizacji: maj 2019 r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 22 os. z Kielc do Dęblina i powrót do Kielc; data realizacji: czerwiec 2019 r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 32 os. z Kielc do Włoszczowy i powrót do Kielc; data realizacji: maj – czerwiec
2019r. 
– wyjazd 1 dniowy grupy 32 os. z Kielc do Połańca i powrót do Kielc; data realizacji: październik – grudzień
2019 r.

Kod CPV

60170000-0

Nazwa kodu CPV

Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r. Wyjazdy odbywać się będą
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego przez okres trwania umowy, po wcześniejszym zgłoszeniu, nie
później niż 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Załączniki

Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1214505
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1214504
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1214503
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1214502


Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Wykonawca musi posiadać licencję na przewóz osób w transporcie krajowym. 
- Osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia muszą posiadać 
• wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami 
• aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
• aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 
– Pojazdy muszą posiadać aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do ruchu, czyli aktualne badania
techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW - do okazania na każde wezwanie Zamawiającego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy realizujący zamówienie musi posiadać co najmniej dwuletnie, doświadczenie w realizacji usług
z zakresu przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

– Autokar lub bus którym będzie realizowany transport podczas wyjazdów studyjnych nie może być starszy
niż 2000 rok produkcji .  
– Pojazd musi spełniać parametry techniczne określone przepisami prawa, w szczególności zgodne z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t.j.z dnia 2017.11.29 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17 z późń.
zm.)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu 
- Klauzula informacyjna dot. RODO 
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO  
- Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej 
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty co najmniej jedną referencję potwierdzającą należyte
wykonanie usługi.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena oferty - 100% 
 
Podstawą oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty realizacji
usługi. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert,
z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z
oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru: 
C=(Cena najniższej oferty)/(Cena badanej oferty)×100 
gdzie: C – wartość punktowa dla kryterium: Cena oferty

Wykluczenia

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1214501
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1214500


Jeżeli z załączonej do oferty referencji, o której mowa w pkt IV ppkt. 2 zapytania wynikało będzie, iż
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia posiada mniejsze doświadczenie, niż wymagane przez
Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Adres

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413424104

Fax

413442997

NIP

6570009774

Tytuł projektu

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z202/17-00


