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Zapytanie ofertowe nr 1/R/MOB/2016 
 

W związku z realizacją Projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych 

z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ogłasza nabór ofert na 

organizację transportu na Maltę dla 11 uczestników i 1 mentora Projektu. 

 

Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu przelotu 11 uczestników Projektu oraz 

1 mentora na Maltę i z powrotem do Polski zgodnie z poniższymi wytycznymi:  

1. Wylot 11 uczestników w terminie 20-24.07.2016 z Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania, powrót w 

terminie 03-07.10.2016 do Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania. Każdy uczestnik oprócz bagażu 

podręcznego powinien mieć bagaż rejestrowany min. 20 kg.  

2. Wylot 1 mentora w terminie 20-24.07.2016 z Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania (z tej samej 

miejscowości, z której wylatywać będą uczestnicy), powrót w terminie 05-08.08.2016 do 

Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania. Mentor oprócz bagażu podręcznego powinien mieć bagaż 

rejestrowany min. 15 kg.  

3. Wylot 1 mentora w terminie 08-10.09.2016 z Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania (z tej samej 

miejscowości, z której wylatywać będą uczestnicy), powrót w terminie 19-22.09.2016 do 

Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania. Mentor oprócz bagażu podręcznego powinien mieć bagaż 

rejestrowany min. 15 kg. Z zastrzeżeniem, iż daty drugiego wylotu mentora mogą ulec zmianie.  

 

W złożonej ofercie należy określić dokładne daty i godziny wylotu oraz łączny koszt przelotu uczestników 

i łączny koszt obu przelotów mentora (osobno dla punktu 1, 2 i 3).  

Ceny jednostkowe i ogólne koszty należy podać w wartościach brutto.  

W związku ze specyfiką branży biletów lotniczych dopuszcza się możliwość wahania ceny brutto biletów 

lotniczych w granicy +/-5%, w stosunku do ceny brutto zadeklarowanej w ofercie.  

 

Sposób oceny:  
Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty złożone w terminie oraz spełniające warunki określone w ust. 1-

3.  

Jedynym kryterium wyboru ofert będzie łączna cena brutto usługi określonej w ust. 1-3. Oferta  

z najniższą ceną brutto usługi uzyska 100 pkt. Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:  

[ oferta z ceną najniższą / dana oferta ] x 100 pkt. 

 

W przypadku równej liczby punktów podjęte zostaną negocjacje. 
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Sposób, termin i miejsce składania ofert:  
Oferty należy złożyć do 29.06.2016 do godz. 16:00 przesyłając je w formie elektronicznej na adres 

mentor@pte.bydgoszcz.pl lub osobiście lub drogą pocztową na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz. W 

celu złożenia oferty należy wykorzystać wzór stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.  

 

Wszelkie pytania dotyczące zapytania prosimy kierować drogą mailową na adres 

mentor@pte.bydgoszcz.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 52 322 90 61. 

  

mailto:mentor@pte.bydgoszcz.pl
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Zapytanie ofertowe nr 1/R/MOB/2016 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/R/MOB/2016, składam ofertę następującej treści: 

 
Dane oferenta (lub pieczęć nagłówkowa):  

 

Nazwa: …………………………………. 

 

Adres: ………………………………….. 

 

Zakres oferty 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Koszt ogółem 
brutto 

Wylot 11 uczestników w terminie 20-24.07.2016 z 
Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania, powrót w terminie 
03-07.10.2016 do Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania. 
Każdy uczestnik oprócz bagażu podręcznego powinien 

mieć bagaż rejestrowany min. 20 kg 

  

Wylot 1 mentora w terminie 20-24.07.2016 z 
Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania (z tej samej 

miejscowości, z której wylatywać będą uczestnicy), 
powrót w terminie 05-08.08.2016 do Bydgoszczy, 

Gdańska lub Poznania. Mentor oprócz bagażu 
podręcznego powinien mieć bagaż rejestrowany min. 

15 kg. 

  

Wylot 1 mentora w terminie 08-10.09.2016 z 
Bydgoszczy, Gdańska lub Poznania (z tej samej 

miejscowości, z której wylatywać będą uczestnicy), 
powrót w terminie 19-22.09.2016 do Bydgoszczy, 

Gdańska lub Poznania. Mentor oprócz bagażu 
podręcznego powinien mieć bagaż rejestrowany min. 

15 kg. Z zastrzeżeniem, iż daty drugiego wylotu 
mentora mogą ulec zmianie. 

  

Cena ogółem brutto  

 

 

 
……………………………………………….. 
data, podpis  


