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UNIA EUROPEJSKA 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Katowice, dnia 5 września 2022 r. 
 
Śląski Związek Gmin i Powiatów 
ul. Tadeusza Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice 
NIP: 634-10-87-850 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 

 „Przewóz zorganizowanej grupy osób na potrzeby organizacji 3 – dniowego wyjazdu studyjnego 
pn. „Międzywojewódzka wymiana wiedzy i doświadczeń - wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD”  

dla przedstawicieli LGD z terenu województw śląskiego oraz świętokrzyskiego do województwa 
świętokrzyskiego, w dniach 21-23 września 2022 r.   

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób w terminie 21-23 września 2022 r. 
(środa-piątek) wg następującej specyfikacji: 
 
Trasa: Katowice (woj. śląskie) – Nowa Słupia (woj. świętokrzyskie) – Katowice oraz trasy lokalne  
w trakcie wyjazdu (łącznie około 670 km) zgodnie z orientacyjnym planem wyjazdu 
Termin: 21 - 23 września 2022 r.  (3 dni w ramach tygodnia roboczego) 
Liczba uczestników: 30 osób 
Orientacyjny plan wyjazdu: 

Dzień I (21.09.22) 

godzina: odległość km trasa: 

9.00 – 12.00 ok. 210 km Wyjazd przedstawicieli LGD z terenu woj. śląskiego (20 osób) w stronę 
województwa świętokrzyskiego: 
Katowice: ul. Mikołaja Kopernika 15 (buspas koło placu Andrzeja) – 
Nowa Słupia: hotel Świętokrzyski Dwór, Milanowska Wólka 64 

14.00 – 18.00 ok. 35 km a) Wyjazd z hotelu Świętokrzyski Dwór (Milanowska Wólka 64, Nowa 
Słupia) do Pałac w Kurozwękach (Zamkowa 3) – 30 osób 

b) Powrót (droga analogiczna jw.) ok. 35 km 

Dzień II (22.09.22) - przez cały dzień 30 osób będzie korzystać z autokaru 

9.30 – 14.00 ok. 13 km  a) Wyjazd z hotelu Świętokrzyski Dwór (Milanowska Wólka 64, Nowa 
Słupia) do Domu Zakonnego i Nowicjatu Nowa Słupia, ul. Święty 
Krzyż 1  

b) Powrót (droga analogiczna jw.) 

ok. 13 km  

15.30 – 18.00 ok. 15 km a) Wyjazd z hotelu Świętokrzyski Dwór (Milanowska Wólka 64, Nowa 
Słupia) do Winnica nad Źródłem, Szerzawy 139A Pawłów  

b) Powrót (droga analogiczna jw.) ok. 15 km 

19.30 – 22.00 ok. 60 km a) Wyjazd z hotelu Świętokrzyski Dwór (Milanowska Wólka 64, Nowa 
Słupia) do Zamek Królewski w Chęcinach, Chęciny, Małogoska 7 

b) Powrót (droga analogiczna jw.)   
 

ok. 60 km 
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Dzień III (23.09.22) 

10.00 – 12.00 ok. 2 km a) Wyjazd z hotelu Świętokrzyski Dwór (Milanowska Wólka 64, Nowa 
Słupia) do Centrum Kulturowo – Archeologicznego, Świętokrzyska 
62, Nowa Słupia)  - 30 osób 

b) Powrót (droga analogiczna jw.)    

ok. 2 km  

13.30 – 17.00 ok. 210 km  Wyjazd uczestników (20 osób) w stronę województwa śląskiego - 
Katowice: ul. Mikołaja Kopernika 15  

Podsumowanie: ok. 670 km   

Program ma charakter orientacyjny. Wnioskodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie 

godzin przejazdu i trasy przejazdu – niemających znaczącego wpływu na długość trasy.  

Wymagania dot. przedmiotu zamówienia: 

a) Specyfika pojazdu: autobus/autokar z min. 30 miejscami siedzącymi, wyposażony w klimatyzację, 
mikrofon i nagłośnienie, wygodne/regulowane fotele, nie starszy niż 10 lat. 

b) Przygotowując odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe Oferent powinien uwzględnić 
odległość oraz czas na postoje autokaru, czas pracy i dobowy odpoczynek kierowcy.  

 
Kalkulacja kosztów: 
Kalkulacja kosztów powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do realizacji usługi  (w tym m.in. 
koszty autostrad, parkingów, delegacji [w tym noclegi i wyżywienie] kierowcy).  
 
Proponowane ceny NETTO/BRUTTO oferty muszą być podane zgodnie ze specyfiką wg następującego 
rozkładu: 

Rodzaj kosztu Specyfikacja 
zamówienia 

Cena NETTO 
(PLN) 

Cena BRUTTO 
(PLN) 

Usługa przewozu 
zorganizowanej grupy 
osób w dniach 21-23 

września 2022 r.   

1 autokar  
dla 30 osób; 

trasa obejmująca 
około 670 km 

  

 

Warunki udziału:  

a) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które mogą wystawić fakturę VAT za 

realizację zadania. 

b) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych dotyczących wykonania poszczególnych punktów 

zamówienia wg zapytania. 

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej/oferty: 

a) Propozycję cenową należy przesłać w formie elektronicznej na adres mzelezny@silesia.org.pl  
do dnia 8.09.2022 r., godz. 16.00 (czwartek).  

b) Ofertę należy składać na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz 
powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. 

c) O dochowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty 
otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

d) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz 
inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Oferenta, którego oferta została poprawiona. 
 

Oferta cenowa powinna zawierać następujący dokument: 

Ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

mailto:mzelezny@silesia.org.pl
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Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przesłanych ofert na adres mail: 

mzelezny@silesia.org.pl    

a) Oferta musi spełniać wszystkie warunki jakie Zamawiający zawarł w zapytaniu. 

b) Oferty nadesłane po godz. 16.00 w dn. 8.09.2022 r. nie będą uwzględniane przy ocenie. 

Opis sposobu oceny ofert: Oferty spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego zostaną ocenione 

na podstawie kryterium ceny (zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia).  

Kryterium oceny ofert/przyznawania punktacji: 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta zawierającą najniższą cenę 

brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe oferty otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

C n 

 C =    x 100 pkt 

  C o  

gdzie:  Cn - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert;  Co - cena brutto oferty ocenianej. 

 

W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie Oferentów w formie 

pisemnej (drogą elektroniczną). 

Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą: 20 września 2022 r.  

Forma płatności:  

Płatność po zrealizowaniu usługi, zostanie dokonana przelewem w terminie do 21 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany 
bez zastrzeżeń, przez obie Strony protokół odbiorczy. Protokół zostanie sporządzony w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

Dodatkowe informacje: 

a) Po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, zostanie podpisana umowa  
z Oferentem.  

b) Operacja będzie wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 

Zastrzeżenia Zamawiającego  

a) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z działalnością serwera itp., 
czego skutkiem może być brak wpływu oferty na skrzynkę mailową Zamawiającego. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym 
etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania 
Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie godzinowym wyjazdu,  
o których poinformuje Oferenta najpóźniej na 2 dni przed organizowanym wyjazdem studyjnym. 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: 

Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, tel.  (32) 25 11 021, e-mail: 
mzelezny@silesia.org.pl 

Załączniki:  Załącznik nr 1: oferta i oświadczenie,  Załącznik nr 2: wzór umowy   
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej 

propozycji. 
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