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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/N/ERASMUS/2018

1. Zamawiający
Zespoł Szkół Zawodowych Nr I z siedzibą 07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20 przedstawia
zapytante ofertowe na zamówienie, które podlega wryłączeniu ze stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówięń publicznych na rea|izację usługi transportu międzynarodowego oraz lokalnego
osób, a także zakupu biletów lotniczych dla uczestników mobilności międzynarodowych
w Programie Erasmus+ sektor Edukacja szkolna w ramach projektu pn. ,,Doskonalenie kadry ZSZ
nr 1 w Ostrołęce w obszarzę kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-
psychologicznych" w okresie od 16.05.2018 r. do 08.06.2018 r. na trasie Ostrołęka - Valletta
(Malta) - Ostrołęka, na trasie Ostrołęka - Neos Panteleimonas (Grecja) - Ostrołęka oraz Ostrołęka

- Erfurt Q,{iemcy) _ ostrołęka.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytanta ofeńowego.

3. Termin i miejsce realŁacji zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane w terminie od 16.05 .2018 r. r. do 08.06.2018 r. i polegaćbędzie na

realtzacji transportu międzynarodowego oraz lokalnęgo, a także zakupie biletów lotniczych dla
uczestników mobilności międzynarodowych w programie Erasmusł sektor ksźałcenie i szkolenia
zawodowe w ramach projektu pn. ,,Doskonalenie kadry ZSZ nr 1 w Ostrołęce w obszarze
kompetencji językowych, ICl zaruądczych i pedagogiczno-psychologicznych" w okręsie:

- od 16.05.2018 r. do 29.05.2018 r, na trasie Ostrołęka - Valletta (Malta) - Ostrołęka,

- od 28.05.2018 r. do 01.06.2018 r. na trasie Ostrołęka - Neos Pantęleimonas (Grecja) -
Ostrołęka,

- od 28.05.2018 r. do 08.06.2018 r. na trasie Ostrołęka - Eńlrt §iemcy) _ Ostrołęka.

4. Umowa.
Wzór umowy na rcalizację niniejszego zamówienia stanowi zńącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego,

5. Oferta i termin jej złożenia.
Oferty należy składać na adres 07-410 Ostrołęka, ul, 1l Listopada 20 do dnia 16.04.2018 r., do

godz. 15:00.Wzot oferty stanowi zńącznlk nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Kryteria punktowe.
6.1 Cęna (60% - 60 pkt.)

Wartość najniZsza 
x ó0 pkt

wartość badana
= Iięzba uzyskanych punktów

w przedmiotowym kryterium

..Doskonalenie kadry ZSZ nr l w Ostrołęce w obszarze kompetencji językowych, |CT, zarząllczych i pedagogiczno-psychologicznych"

o numerze POWERSE-20 l 7- l -PL01 -KA l 0 l -0370 l 4

w ramach projektu ,, Portadnarodowa mobilność kadry edttkacji szkolnej " realizowanego ze środków PO WF,R
na zasadach Prograrnu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna
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6,2 Tęrmin bezkosztowego anulowaniaprzejazdu (20Yo - 20 pkt.)
Punktacja będzie przyznawana według następującej skali:
a) 3 dni przedplanowanym dniem przejazdu - 20 pkt,

b) 7 dni przedplanowanym dniem przejazdu - 10 pkt,
c) 14 dni przed planowanym dniem przejazdu - 5 pkt.

W przypadku zadeklarowania terminu dłuzszego niż wskazany pkt. c), Wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt,
W przypadku zadeklarowania więcej niż jednego terminu Wykonawca otrzyma puŃty wg terminu
pozwalającego na ocęnę bardziej plzychylną.

6.3 Zmiana terminu przejazdu(20% - 20 pkt.)
PuŃtacja będzie przyznawana według następującej skali:
a) do 12 godzin przed planowanym terminem przejazdu- 20 pkt,
b) do 18 godzin przedplanowanym terminem przejazdu- 15 pkt,
c) do 24 godzin przed planowanyrrr terminem przejazdu- 10 pkt,
d) do 30 godzin przedplanowanym terminęm przejazdu- 5 pkt.

W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt, d), Wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku zadeklarowania tęrminu Wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku zadeklarowania więcej niz jednego terminu Wykonawca otrzyma puŃty wg terminu
pozwalającego na ocenę bardziej przychylną.

7. Osoba do kontaktu.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Kacprzak,
ę mail: metalowkazszl@o2.pl, tel.: (29\ 764 68 82.

pozostałe warunki.
Zamawiaj ąc y ni e dopuszcza skł adani a o fert czę ś c i owych or az w at iantowych.
Zamawiający zastrzega sobię plawo do wezwania Wykonawcy do złożęnta dodatkowych
wyj aśnień lub uzupełnień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unięważnienia zapytaniana kazdym etapie.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

miejscowość i data Zamawiający
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