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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu: „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy”, planowanego do 

realizacji  w ramach działanie XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zamawiający zaprasza do składania ofert w niniejszym 

postępowaniu. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, 92-512 

Łódź, +42 672 70 89 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa transportu dzieci” uczęszczających do Przedszkola Miejskiego 

nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w wieku od 3 do 7 lat wraz z opiekunami polegająca na realizacji 

następujących przewozów autokarowych: 

1) Transport na 15 integracyjnych, całodniowych wycieczek dla grup przedszkolnych (zawsze dla 

grupy do 50 osób) w następujących przybliżonych terminach:  

A. Pięć wycieczek w godzinach 9-15 w dni robocze w miesiącach IX/X 2020r. - 

B. Pięć wycieczek w 9-14 w dni robocze w miesiącach III / IV 2021 

C. Pięć wycieczek w 9-17 w dni robocze w miesiącach V/VI  2021  

Do następujących miejsc: 

1. Łódź Lermontowa7-Konarzew (gospodarstwo agroturystyczne) – Łódź Lermontowa7, dystans ok. 

110 km 

2. Łódź Lermontowa7 – Wycieczka po Łodzi szlakiem Bajkowej Łodzi  – Łódź Lermontowa7,  

3. Łódź Lermontowa7 – Wycieczka po Łodzi Księży Młyn i Palmiarnia    – Łódź Lermontowa7,  
4. Łódź Lermontowa7 – Wycieczka po Łodzi szlakiem Bajkowej Łodzi  – Łódź Lermontowa7,  

5. Łódź Lermontowa7 – Bronowice (Kraina Dzikiej Kaczki)  – Łódź Lermontowa7, dystans ok. 60 km 

6. Łódź Lermontowa7 – Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce  – Łódź Lermontowa7, 
dystans ok. 220 km 

7. Łódź Lermontowa7- Piotrków (Fabryka Bombek)- Łódź Lermontowa7, dystans ok. 120 km 

8. Łódź Lermontowa7 – Wycieczka po Łódzkich Parkach – Łódź Lermontowa7,  
9. Łódź Lermontowa7-Kołacinek 21 (Park Jurajsko-Botaniczny „Dinopark”) - Łódź Lermontowa 7, 

dystans ok. 70 km 

10. Łódź Lermontowa7-Ujazd (Park „Mikrokosmos”) - Łódź Lermontowa 7, dystans ok. 100 km 

11. Łódź Lermontowa7- Chociszew „Dolina skrzatów”- Łódź Lermontowa7, dystans ok. 80 km 
12. Łódź Lermontowa7-Warszawa starówka-  Łódź Lermontowa7, dystans ok. 280 km 

13. Łódź Lermontowa7-Arkadia, Nieborów, Sromów - Muzeum Ludowe Łódź Lermontowa7, dystans 

ok. 160 km 
14. Łódź Lermontowa7-Tomaszów Mazowiecki - skansen rzeki Pilicy i niebieskie źródła Łódź 

Lermontowa7, dystans ok. 150 km 

15. Łódź Lermontowa7-Konarzew (gospodarstwo agroturystyczne)- Łódź Lermontowa7 , dystans ok. 
110 km 

 

Dokładne terminy zostaną ustalone do dnia 5 września 2020 roku. 
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2) Transport raz w tygodniu na basen przez okres całego roku szkolnego 2020/2021                     

dla dwóch 30 osobowych grup dzieci wraz z 8 opiekunami  (zawsze dla grupy do 40 osób) łącznie 
dwa transporty w tą i z powrotem na trasie Łódź Lermontowa7-basen „Zatoka Sortu” lub „Fala” Łódź 

W roku 2020 przewidujemy 13 przewozów  

W roku 2021 przewidujemy 24 przewozów 

Dokładne terminy zostaną ustalone do dnia 5 września 2020 roku. 

 

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty proszę składać: 

a) osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z 

Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 

9.00 do 15.00), w terminie do dnia 23.07.2020 r. godz. 15.00. 

 lub 

b) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub 

JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości 

wpisując: „Transport dzieci z PM206” w terminie do dnia 23.07.2020 r. godz. 15.00. 

. 

4. TERMIN REALIZACJI UMOWY: 

Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 30 września 2021 roku. 

 

5. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 
 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, 

czytelny i kompletny. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). 

5. Wykonawcy, z którymi podpisana zostanie umowa będą odpowiedzialni za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą 
powstać w ramach realizacji zamówienia, szczególnie koszty związane z dojazdem do miejsc 

realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych kosztów 

wykonania zamówienia. 

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich (PLN). 

9. Zamawiający może również odrzucić ofertę, gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże 

się rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu tych 
wyjaśnień. Za cenę rażąco niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej arytmetycznej 

cen z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny 

oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na 

każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny. 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERTY. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH 

PRZYPISANYCH DOPOSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY. OPIS 

SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO 

KRYTERIUM OCENY OFERTY: 

 
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans 

punktów przyznanych w oparciu o kryterium: 

Kryterium Waga 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

Cena – cena za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

100% 100 punktów 

 

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. 
Lp = C + J 

gdzie: 

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena  
J – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium –  jakość 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Punkty za kryterium „Cena” – cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, zostaną 

obliczone według wzoru:  

        Cena brutto najtańszej oferty  

--------------------------------------------------    x 100 pkt. = liczba punktów w danym kryterium 

         Cena brutto badanej oferty  

 
 

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 

pkt). 

 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 

1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez 

Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do 
Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
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b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak 

kompletnych danych w załącznikach). 

e) jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na 
realizację usługi, 

f) gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska. 

 
Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. 

 

Zleceniobiorca zostanie mailowo poinformowany, iż jego oferta jest najkorzystniejsza i zostanie 

poproszony o dostarczenie kserokopii lub skanów wymaganych dokumentów. Następnie po ich 
weryfikacji zostanie z nim podpisana umowa. 

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 

 
1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Kucharska, tel.608431080 

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00, e – mail: 

a.kucharska@pm206.elodz.edu.pl 

2. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami umowę cywilnoprawną. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, 

a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:  
a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę 

reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),  

b) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego). 

 


