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         Jelenia Góra, 13.06.2017r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym 

w sprawie wykonania następującego zamówienia : 

Tytuł zamówienia :  

Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „ Utworzenie Zespołu Kompetencji 

Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy”  

 

Termin składania oferty:  

20.06.2017r. do godz.15:00  

 

Nazwa zamawiającego:  

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

Miejsce i sposób składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ( adres: ul. 1 

Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) w podpisanej i zaklejonej kopercie do 20.06.2017r. do godz. 15.00. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane . 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Katarzyna Matusik, Karin Pastuszka, Dorota Turska  

+48 75 75 27 523 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia :  

Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „ Utworzenie Zespołów Kompetencji 

Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy” realizowanego przez Karkonoską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na terenie obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG 

Polska-Saksonia 2014-2020 podczas: 

1. 2-dniowe Konferencje Rozpoczynające Projekt – 26.06.2017r. , 26.04.2018r.  

2. 3-dniowe Szkolenia Uczestników Projektu ( 12 edycji)  

3. Wyjazdy Studyjne ( 4 edycje)  

4. Konferencja Zakańczająca projekt ( 2 autokary po 55 miejsc siedzących)  

 

Kategoria Ogłoszenia:  

Usługi 

 

Podkategoria Ogłoszenia:  

Usługi inne  

 

Miejsce realizacji zamówienia: 
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Województwo: dolnośląskie , Jelenia Góra, Gromadka, Zgorzelec  

Kraj Związkowy: Saksonia, Ostritz  

 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

Cel zamówienia: 

Zapewnienie transportu dla uczestników projektu „ Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na 

niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy.”  

 

Przedmiot Zamówienia:  

Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „ Utworzenie Zespołów Kompetencji 

Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy.” Realizowanego przez Karkonoską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.: 

 

1. dwudniowa Konferencja Rozpoczynająca projekt – przewóz uczestników autokarem  

( maksymalnie 55 osób) z Jeleniej Góry 26.06.2017r. do Ostritz przez Gromadkę i Zgorzelec . 

Planowany wyjazd około godziny 6.30 , a powrót do Jeleniej Góry  przez Zgorzelec i 

Gromadkę dnia 27.06.2017r.  około godz. 17.00 . 

 

dwudniowa Konferencja Rozpoczynająca projekt – przewóz uczestników autokarem  

( maksymalnie 55 osób) z Jeleniej Góry 26.04.2018r. do Ostritz przez Gromadkę i Zgorzelec. 

Planowany wyjazd około 6.30 , a powrót do Jeleniej Góry przez Zgorzelec i Gromadkę  dnia 

27.04.2018r. około godz. 17.00.    

 

2. trzydniowe Szkolenia Uczestników w Ostritz- zaplanowane jest 12 edycji. Wykonawca musi 

dysponować busem z ( 30 miejscami siedzącymi) . Wyjazdy  z Jeleniej Góry o 6.30 przez 

Gromadkę i Zgorzelec. Wyjazdy z Ostritz o godz.17.00 przez Zgorzelec i Gromadkę.  

TERMINY:  

Wyjazd z Jeleniej Góry przez Gromadkę i Zgorzelec do Ostritz  

Przyjazd do Jeleniej Góry przez Zgorzelec i Gromadkę z Ostritz  

 

a) Październik 2017 r.  

Wyjazd: 09.10.2017r. 

Powrót: 11.10.2017r.  

b) Listopad/ Grudzień 2017 r.  

Wyjazd: 29.11.2017r. 

Powrót: 01.12.2017r. 

c) Styczeń 2018r.  

Wyjazd: 15.01.2018r.  

Powrót: 17.01.2018r.  

d) Luty 2018r.  

Wyjazd: 26.02.2018r.  

Powrót: 28.02.2018r.  
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e) Marzec 2018 r. 

Wyjazd: 19.03.2018r. 

Powrót: 21.03.2018r.   

f) Kwiecień 2018r.  

Wyjazd: 11.04.2018r.  

Powrót: 13.04.2018r.  

g) Maj 2018r.  

Wyjazd: 28.05.2017r.  

Powrót:30.05.2017r.  

h) Czerwiec 2018r.  
Wyjazd: 27.06.2018r.  

Powrót: 29.06.2018r.  

i) Sierpień 2018r.  

Wyjazd: 29.08.2018r.  

Powrót: 31.08.2017r.  

j) Wrzesień 2018r.  

Wyjazd: 26.09.2018r.  

Powrót: 28.09.2018r.  

k) Październik 2018r.  

Wyjazd: 22.10.2018r.  

Powrót: 24.10.2018r.  

l) Styczeń 2019r.  

Wyjazd: 14.01.2019r.  

Powrót: 16.01.2019r.        

                      

  

3. Wizyta studyjna w Ostritz – 4 Edycje . Wizyta studyjna odbędzie się po stronie Niemieckiej. 

Usługa obejmować będzie przewiezienie 30 osób ( busem). Wizyta jednodniowa.  

TERMINY: 

 

a) Maj: 2018 r.  

b) Czerwiec: 2018r.  

c) Wrzesień: 2018r.  

d) Marzec:  2019r.  

Dokładne terminy wyjazdu zostaną podane 20 dni przed planowanym wyjazdem.  

 

4. Konferencja Zakańczająca projekt – ( 110 miejsc siedzących, 2 autokary) wizyta jednodniowa.  

TERMINY:  

 

a) Czerwiec 2019r.  

Wyjazd: 17.06.2019r.  

Powrót: 17.06.2019r.  

 

Zleceniodawca nie zapewnia kierowcy noclegu . 
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Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z płatnymi parkingami ani nie dokonuje płatności za 

autostrady czy inne przewidziane przez Zamawiającego opłaty związane z transportem (np.mandaty). 

Ubezpieczenie NNW dla uczestników ( Konferencji Początkowych, Szkoleń dla seniorów, Wyjazdów 

studyjnych, Konferencji Zakańczającej ) zapewnia Zamawiający, ubezpieczenie kierowcy pozostaje po 

stronie Wykonawcy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rezygnacji z poszczególnych terminów , miejsc 

oraz ilości kilometrów zawartych w przedmiocie zamówienia. Podane w przedmiocie zamówienia 

usługi są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

 

Rozliczenie umowy, nastąpi po wykonaniu danej usługi ( po każdym wyjeździe ) w oparciu o 

ewidencję przebiegu pojazdu za dany wyjazd, którą prowadzi Wykonawca. Po każdym wyjeździe 

Wykonawca przedstawia ewidencję pojazdu Zamawiającego do zatwierdzania przed wystawianiem 

faktury.  

 

Kwotę wynagrodzenia ustala się jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów w związku z realizacja 

usług i ceny jednostkowej jednego kilometra brutto. Płatność nastąpi po realizacji danej usługi i 

otrzymaniu faktury z terminem płatności do 14 dni.  

 

Wynagrodzenie za przeprowadzenie usługi jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy INTERREG Polska-Saksonia 

2014-2020.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,  

 negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta , która będzie odbiegać 

od założeń budżetowych projektu,  

 zmiany terminu realizacji zamówienia,  

 unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.  

 

Kod CPV:  

60170000-0 

Nazwa kodu CPV:  

Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą  

Dodatkowe przedmioty zamówienia:  

Brak  

Harmonogram realizacji zamówienia:  

Okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu 14.07.2019r.  

Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych części zamówienia będą każdorazowo przekazywane 

Wykonawcy, najpóźniej na 20 dni kalendarzowych przed realizacją zamówienia za wyjątkiem 
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terminów podanych w przedmiocie zamówienia. Terminy wizyt studyjnych będą podane  najpóźniej 

na 20 dni przed planowanym wyjazdem.  

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z 

Zamawiającym 

Załącznik nr 3 – Wykaz pojazdów  

 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

 

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania-  warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem licencji 

upoważniającej do przewozu osób w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Kopie 

tych dokumentów będą stanowiły załączniki do Formularza ofertowego.  

 

Wiedza i doświadczenie:  

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z 

zakresu przedmiotu zamówienia – warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się min.  

3-letnim doświadczeniem z tytuły świadczenia usług transportowych w przewozie osób.  

 

Potencjał techniczny:  

Transport uczestników powinien odbyć się autokarem / busem o następujących cechach i 

wyposażeniu:  

 wyprodukowano nie wcześniej, niż w 2001 roku, 

 czysty i sprawny technicznie,  

 posiadający aktualne badania techniczne i inne dokumenty warunkujące dopuszczanie 

pojazdu do ruchu,  

 sprawna klimatyzacja i ogrzewanie,  

 miejsce na bagaże,  

 

Dodatkowe warunki:  

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:  

 

1. Posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej ( tj. świadczenia usług transportowych), ważne przeglądy 

techniczne pojazdów używanych do przewozu osób. Kopie tych dokumentów będą stanowiły 

załączniki do Formularza Ofertowego.  



 
 

PROJEKT ” Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy” jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

Strona 6 z 9 
 

2. Nie są podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegające w 

szczególności na : a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka 

organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika ; d) Pozostawianiu w 

związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

3. Posiada licencję upoważniającą do przewozu osób w krajowym i międzynarodowym 

transporcie drogowym.  

4.  Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia autokaru/busa  przed 

wyjazdem na dane działanie do kontroli przez policję w miejscu do tego przez nią 

wskazanym.  

5. W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej 

sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie 

zapewnić transport zastępczy. 

6. W cenę kilometra Wykonawca powinien wliczyć ewentualnie: opłaty postojowe, parkingowe 

i drogowe ( adekwatne do opisu przedmiotu zamówienia).  

7. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas 

wykonywania usługi przewozu.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowcy o odpowiednich kwalifikacjach i 

odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego 

zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby 

rozliczenia przewozu osób , którą przedstawia do zatwierdzenia Zamawiającemu przed 

wystawieniem faktury za wykonaną usługę ( po każdym wyjeździe).  

 

Sposób przygotowania oferty:  

Oferta Wykonawcy powinna być opatrzona tytułem zamówienia – Świadczenie usługi transportowej 

dla uczestników projektu „ Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim 

pograniczu. Projekt modelowy.” Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej . 

Oferta powinna zawierać:  

1. Wypełniony w języku polskim Formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku 

do niniejszego zapytania Ofertowego ( Załącznik nr 1 )  

2.  Podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z 

Zamawiającym ( Załącznik nr 2 ) 

3. Wykaz pojazdów ( Załącznik nr 3 )  

4. Kopię licencji upoważniającej do przewozu osób w krajowym i międzynarodowym 

transporcie drogowym)  
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5. Kopie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ważnych przeglądów 

technicznych pojazdów używanych do przewozu osób.  

6. Aktualny odpis/ksero/skan z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu 

składania ofert ( CEiDG, KRS)  

7. Oryginał lub poświadczoną kopię stosowanego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 

do tego upoważnione – w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana 

wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy ( odpisu z 

właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 

 

Zamówienia uzupełniające:  

Brak  

 

Ocena oferty:  

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Oferty zostaną oceniane przez Zamawiającego w oparciu o kryterium CENA brutto-100% 

 

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Kryterium cena  

 

Pi(C)= C min/Ci x 100 

 

Gdzie:  

Pi (C)                        Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „ Cena”  

C min                       najniższa cena brutto za 1 km spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci                              cena brutto za 1 km oferty „i”  

 

 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy , którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów.  

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi 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, składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych.  

 

 

Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści 

Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT ( jeśli dotyczy), opłaty postojowe. Cena nie ulega zmianie 
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przez okres wykonywania zlecenia. Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym – stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  

 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności 

oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.  

 

 

 

Wykluczenia:  

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na : a) 

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 

10 % udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , 

prokurenta, pełnomocnika ; d) Pozostawianiu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

Zamawiający ( beneficjent) 

 

Nazwa:  

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

Adres:  

Ul. 1 Maja 27 

58-500 Jelenia Góra  

Dolnośląskie, Jelenia Góra  

 

Numer telefonu:  +48 75 75 27 500 ( 523) 

 

Fax: +48 75 75 22 794 

 

E-mail: biuro@karr.pl 

 

NIP: 611-010-69-61 

 

mailto:biuro@karr.pl
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współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
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Tytuł Projektu: „ Utworzenie Zespołów Kompetencji na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt 

modelowy”  

 

Numer projektu:  PLSN.04.01.00-DE-0059/16  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.karr.pl . 

Informacja będzie zawierała nazwę wybranego Wykonawcy. O wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów , którzy przesłali oferty w ustalonym terminie.  


