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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2rulERAsMUS/2Ol8

1. Zamawiający
Zespoł Szkół Zawodowych Nr 1 z siedzibą 07-4|0 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20 przedstawia
zap7Ąante ofertowe na zarnówienie, które podlega vłyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych na realizację usługi transportu międzynarodowego oraz lokalnego
osób, a także zakupu biletów lotniczych dla uczestników mobilności międzynarodowych
w Programie Erasmus* sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu pn.
,,ERASMUS + mobilność : wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwęntów ZSZ
Nr 1 Ostrołęce" w okresię od 14.05.ż018 r. r. do 02.11.2018 r, na trasię Ostrołęka - Barcelos
(Portugalia) - Ostrołęka oraz na trasie Ostrołęka - Nęos Panteleimonas (Grecja) - Ostrołęka

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniknr 1 do niniejszego zapytauaofeftowego.

3. Terminy i miejsca realŁacji zamówienia.
Zamowięnie będzie ręalizowanę w okresie od 14.05.2018 r. r. do 02.11,2018 r. i polegać będzie na
realizacji transportu międzynarodowego oraz lokalnego, a także zakupie bilętów lotniczych dla
uczęstników mobilności międzynarodowych w Programie Erasmusł sektor Ksźałcenie i szkolenia
zawodowe w ramach projektu pn. ,,ERASMUS + mobilność : wyższe kompetencje zawodowe,
językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr l Ostrołęce" w terminach:
- od 14,05.2018 r, do 08.06.2018 r. na trasie Ostrołęka - Neos Panteleimonas (Grecja) -

Ostrołęka,

- od 08,10.2018 r. do 02.IL20l8 r. na trasie Ostrołęka - Neos Pantelęimonas (Grecja) .-

Ostrołęka,

- od 01.10.2018 r, do26,10.2018 r. natrasie Ostrołęka- Barcelos (Portugalia) - Ostrołęka,

Zńąc:znik rlt 2 do niniej szego zapytania

5. Ofeńa i termin jej złożenia.
Oferty należy składać na adres 07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20 do dnia2l,.03.2018 r., do
godz. 15:00.Wzor oferty stanowi zał.ączniknr 3 do niniejszego zapytaniaofertowego.

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

W_artość najniższa 
x 60 pkt

wartość badana

lięzba uzyskanych puŃtów
w przedmiotowym krYerium

,,ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, ięzykowe i ogólne absolwentów ZSZ nr l w Ostrołęce"
o numerze 2017-1-PLOr-KAl02-03ó591

w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mob.ilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego
zę środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + Sektor Kształcenię i szkolenia zawodowe
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6.2 Termin bezkosztowego anulowaniaprzejazdu (20% - 20 pkt.)

PuŃtacja będzie przyznawana według następującej skali:

a) 3 dni przed planowanym dniem przĄazdu - 20 pkt,

b) 7 dni przed planowan;rm dniem przĄazdu - 10 pkt,

c) 14 dni przed planowanym dnięm przejazdu - 5 pkt.

W przypadku zadęklarowania tęrminu dłuższego niż wskazany pkt. c), Wykonawcaotrzyma 0 pkt.

W przypadku braku zadeklarowania tęrminu Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku zadeklarowania więcej niz jednego terminu Wykonawca otrzyma punkty wg terminu
pozw alaj ące go na o cenę bar dzi€y przychylną.

6,3 Tęrmin podstawienia autokaru,w razie awarii lub zmiany terminu przejazdu (20% - 20 pkt.)

PuŃtacja będzie przyznawarla według następującej skali:
a) do I2 godzin przedplanowanym terminem przejazdu-Z}pkt,
b) do 18 godzin przed planowanym terminem przejazdu- 15 pkt,

c) do 24 godzin przed planowanym terminem przejazdu- 10 pkt,

d) do 30 godzinprzed planowan;rm terminem przejazdu- 5 pkt.

W przypadku zadeklarowania terminu dłuzszego ntżwskazany pkt. d), Wykonawcaottzyma 0 pkt.

W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku zadęklarowania więcej niZ jednego terminu Wykonawca ottzyma punkty wg terminu
pozwalĄącego na ocenę bardziej przychylną.

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

pozostałe warunki.
Zamawrujący nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie plawo do wezwania Wykonawcy do złożęnia dodatkowych
wyjaśnień lub uzupełnień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytanianakaZdym etapie.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cyrvilnego.

miejscowość i data Załnawiający

,,ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr l w Ostrołęce"
o numerze 2017 -1-PL01,-KA102-036591

w ramach projektu ,, Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego

ze środków PO WER na zasadąch Programu Erasmus + Sęktor Kształcenię i szkolenia zawodowę

8.


