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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/SKAP-NzN z  dnia  25.04.2016 

Opis do usługi autokarowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Wyjazd dotyczy projektu „Rozwój i automatyzacja układu napędowego pojazdu o minimalnym 

zużyciu paliwa oraz projekt i wykonanie kompozytowej konstrukcji samonośnej pojazdu klasy 

miejskiej na międzynarodowe zawody Shell Eco-marathon”. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

- przejazd autokarem na trasie, zgodnie z planowanym opisem trasy zamieszczonym w pkt. 2 

- dowóz z miejsca noclegowego do zwiedzanych miejsc i z powrotem, 

- liczba osób: 29 

Planowana trasa wyjazdu: 

https://goo.gl/maps/zznZQMhiQkw 

 

środa 11.05 

7:30 zbiórka pod ITC (Politechnika Warszawska) 

 8:00 wyjazd 

22:00 kwaterunek okolice Aachen 

czwartek 12.05 

08:00 wyjazd 

12:00 Kwaterunek Le Mans 

zawody 1 3.05-17.05 

 
Kwaterunek Le Mans - pole namiotowe zawodów 

wtorek 17.05 

08:00 wyjazd 

12:00 Le Bourget - Muzeum Lotnictwa 

16:00 wyjazd 

18:00 kwaterunek Antwerpia 

środa 18.05 

07:00 wyjazd 

08:00 Rotterdam 

09:00 wyjazd 

11:00 Amsterdam, zwiedzanie miasta 

19:00 kwaterunek  Amsterdam 

czwartek 19.05 

20:00 wyjazd 

piątek 20.05 

7:00 koniec wyjazdu pod ITC 

wg mapy odległość do pokonania ok 3750 km 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do postojów na żądanie. 

Podane długości tras są wyłącznie szacunkiem Zamawiającego.  
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Wizyta w muzeum jest uzgadniana przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy.  

Zamawiający powinien zapewnić taką liczbę kierowców, która pozwoli na wykonanie usługi zgodnie z 

przebiegiem trasy i harmonogramem wyjazdu.  

 

II.  Kryteria oceny oferty: 

1. Wymagany standard autokaru: regulowane oparcia foteli, podłączenie TV do USB, sprawna 

klimatyzacja, czynna toaleta, możliwość podłączenia laptopa do instalacji elektrycznej. 

2. Oferowana cena, która powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z wyjazdem (tj. 

m.in. opłaty drogowe, parkingowe).  

3. Zamawiający nie pokrywa kosztów noclegów ani wyżywienia kierowców. 

 

Obligatoryjne wymogi względem Wykonawcy: 

1. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. 

2. Przynajmniej 3 referencje z wyjazdu zagranicznego trwającego co najmniej 3 dni. 

 

Uwaga: 

W przypadku stwierdzenia podczas wyjazdu niespełnienia przez Wykonawcę ww. kryteriów oceny, 

Zamawiający wystąpi o odszkodowanie w trybie reklamacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami 

Ustawy o usługach turystycznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

III. Wymagania wobec oferenta: 

1. Wykonawca musi wykazać wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie 

przewozów autokarowych:  

a) wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum trzy, trzydniowe wyjazdy   

o wartości nie mniejszej niż 5 tys. złotych;  

b) Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. 

 

Zamawiający: 

Politechnika Warszawska 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,  

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa 
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IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU: 

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą 

następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oryginał oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych 

w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego; 

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania ze względu na powiązania 

kapitałowe  i osobowe, wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

UWAGA: 
W przypadku, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

będzie powoływał się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

Wykonawcy, 

Terminy: 

Wyjazd ma się odbyć w dniach 11-20.05.2016r.  

Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 4 maja 2016.  do godziny 9:00  

 

(oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania zgodnie z treścią 

art. 84 ust. 2 ustawy)  

 

Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 

winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na 

adres: Instytut Techniki Cieplnej, pokój 305E,  00-665 Warszawa, ul.  Nowowiejska 21/25  

z dopiskiem:  

Oferta na organizację wyjazdu dla 29 osób na zawody Le Mans 2016 w ramach projektu „Rozwój  

i automatyzacja układu napędowego pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa oraz projekt  

i wykonanie kompozytowej konstrukcji samonośnej pojazdu klasy miejskiej na międzynarodowe 
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zawody Shell Eco-marathon”. Wyjazd jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Nie otwierać przed dniem 4 maja 2016r.  do godziny 9.00  

 

Kryteria oceny oferty 

• Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie jednego kryterium: ceny oferty  

• Wzór określający kryterium wyboru ma postać: 

Liczba punktów = (cena minimalna / cena ofertowa) * 100 pkt. 

Cena powinna zostać określona jako zł/km.  

• Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane liczby po zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. 

• Jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,  

w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

• Wykonawcy, którzy złożą oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach.  

Załączniki:  

1) Projekt istotnych postanowień umowy  

2) Formularz oferty  

3) Doświadczenie Wykonawcy  

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania ze względu na powiązania 

kapitałowe  i osobowe wymienione poniżej.  

 

 

 

 

 


