
Świnoujście 07.09.2012r 

 

 

       
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/MDK/2012 

 

 

Podstawa prawna: 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

14.000euro i dlatego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Nr 223, poz 1655 z 20 listopada 2007rr.) w postępowaniu nie stosuje się w/w ustawy. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

NIP:855-14-92-635 

tel/fax 91-321-59-49 

e-mail:gosp@mdk.swinoujscie.pl  

www.mdk.swinoujscie.pl 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wynajmu luksusowego autokaru wraz z 

kierowcami, do transportu uczestników miejskiego chóru „Logos” na 2 trasach: 

 

I trasa 

Świnoujście – Głogów – Świnoujście w terminie 12 – 13 października 2012r – ilość 

uczestników:  52 osoby. 

1. Wyjazd ze Świnoujścia 12 października ok. godz: 8:00 

2. Wyjazd z Głogowa 13 października w godzinach wieczornych (ok. godz: 20:00) 

 

II trasa 

Świnoujście – Bydgoszcz – Świnoujście w terminie 19 – 21 października 2012r. – ilość 

uczestników – 52 osoby. 

1. Wyjazd ze Świnoujścia 19 października ok. godz: 8:00 

2. Wyjazd z Bydgoszczy 21 października ok. godz: 14:30 

 

 

II. Wykonawca zapewni przejazd autokarem klasy LUX, obsługiwanym przez odpowiednią 

ilość doświadczonych kierowców zapewniającą bezpieczeństwo pasażerów oraz zachowanie 

przepisów ruchu drogowego. Autokar winien być wyposażony w dwie sprawne gaśnice, 

kompletnie wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę 
odblaskową, koło zapasowe itp.  

Autokar winien posiadać aktualne badania techniczne, Wykonawca jest zobowiązany do 

poddania autokaru kontroli stanu technicznego i przedstawienia na 3 dni przed planowanym 

wyjazdem Zamawiającemu dokumentu z w/w kontroli.  

W przypadku awarii, kradzieży, zatrzymania autokaru przez policję lub innych okoliczności, 

których nie można było przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie  

http://www.mdk.swinoujscie.pl/


(możliwie najkrótszy czas) zapasowy autokar lub zapewnić nocleg w ramach ceny wynajmu 

dla wszystkich uczestników. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.  

Wymagania dotyczące standardu autokaru: wyposażony w WC, barek z gorącą wodą i DVD. 

 

IV. Oznaczenie  CPV – 60.17.00.00-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu 

osób wraz z kierowcą. 

 

V. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów:   

1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,  Nr 108, 

poz.908),  

2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w  sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U.  z 2010 r., Nr 252, poz. 1690),  

3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. o minimalnej wysokości 

sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku  z działalnością 

wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 238, poz. 1584),  

4) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów 

potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub 

warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz.443). 

 

VI. Warunkiem ubiegania się o udział w postępowaniu jest  posiadanie licencji na 

wykonywanie przewozu drogowego osób autobusem lub autokarem, na terenie objętym 

przedmiotem zamówienia. 

 

VII.   Warunki płatności: 

1. 10%  od kwoty brutto w formie zaliczki – płatne po podpisaniu umowy, w terminie 14 

dni od daty otrzymania faktury zaliczkowej. 

2. Pozostała kwota płatna w dniu wyjazdu na poszczególne trasy, po wcześniejszym 

dostarczeniu faktury. 

3. Wykonawca wystawi odrębne faktury  na każdą trasę.  

 

VIII. Z Wykonawcą który udzieli najkorzystniejszą cenę zawarta zostanie umowa. 

 Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu Polisę 

OC i NNW pojazdu lub inne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności  

cywilnej posiadacza pojazdów drogowych. 

 

IX. Kryteria oceny ofert – cena  - 100%  

 

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację przedmiotu zamówienia.  

 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

X. Sposób przygotowania oferty 

 

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego należy: 



przesłać  pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście (pok. Nr 317) na adres 

Zamawiającego:  

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

email: gosp@mdk.swinoujscie.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2012r. do godziny 12:00 

  

XI. Termin otwarcia ofert: 17 września 2012r. godz: 13:00 w siedzibie Zamawiającego.     

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Elżbieta Naklicka Tel: 502 154 583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zatwierdzam  
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Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego nr 26/MDK/2012 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

dla 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 26/MDK/2012 z dnia 07.09.2012r., na  wykonanie  

usługi  w zakresie wynajmu luksusowego autokaru wraz z kierowcami, do transportu 

uczestników miejskiego chóru „Logos” do Głogowa w dniach 12-13 października 2012r oraz 

do Bydgoszczy w dniach 19-21 października 2012r. 

 
 

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................  

 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................... .. 

 

NIP        ......................................................................................................................................  

 

REGON ..................................................................................................................................... . 

 

nr rachunku bankowego......................................................................................................... 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową: 
 

I. Transport Chóru do Głowa: 

 

Cenę netto .......................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

  Cenę brutto ........................................ zł (słownie złotych ...........................................................  

Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych........................................................... 

II. Transport Chóru do Bydgoszczy: 

Cenę netto .......................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

  Cenę brutto ........................................ zł (słownie złotych ...........................................................  

Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych........................................................... 

III. Łączna kwota: 

Cenę netto .......................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

  Cenę brutto ........................................ zł (słownie złotych ...........................................................  

Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych........................................................... 

1. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z pkt. I  zapytania ofertowego nr 26/MDK/2012, 

 



2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, oraz że uzyskałem niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na 

realizację jej przedmiotu za niezmienną cenę ofertową. 

 

…...................... dnia...............20....r. 

 

 

      ….........…………………………. 

 

     (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

      pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

 


