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Zapytanie ofertowe nr 2/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 dla uczestników i mentora Projektu z Bydgoszczy na lotnisko w Gdańsku oraz 

odbiór uczestników po powrocie do Polski.  

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu usługi przewozowej: 

a. przewóz 11 uczestników i 1 mentora wraz z bagażami z Bydgoszczy do Portu Lotniczego w 

Gdańsku w terminie 21.07.2016. Wyjazd w orientacyjnym przedziale godzinowym 6:30-7:00. 

Maksymalny czas przybycia do Portu Lotniczego w Gdańsku to godzina 9:00.   

b. przewóz maksymalnie 11 uczestników wraz z bagażami z Portu Lotniczego w Gdańsku do 

Bydgoszczy w terminie 06.10.2016. Wyjazd w orientacyjnym przedziale godzinowym 11:15-

11:45.  

 
Dokładne miejsce oraz czas zostanie określone przez Zamawiającego, po dokonaniu przez 

Zamawiającego wyboru oferty. W złożonej ofercie należy określić łączny koszt przejazdu uczestników i 

mentora (dot. przewozu na trasie Bydgoszcz-Gdańsk). Wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość 

zapewnienia przewozu równocześnie wskazanej liczby pasażerów jednym pojazdem, standardowo 

wyposażonym o ilości miejsc odpowiadającej ilości przewożonych osób. 

 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej 

przedmiotem niniejszego zapytania  (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS), 

b. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (aktualną licencję na przewóz osób na terenie 

kraju oraz uprawnionych kierowców), 

c. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

ważne co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia, 

d. posiadają ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu 

składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia. 
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3. Sposób oceny:  

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

2. W treści oferty Oferent obowiązkowo musi wskazać, że spełnia warunki określone w ust. 2.  

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

 

4. Sposób, termin i miejsce składania ofert:  

Oferty należy złożyć do 19.07.2016 do godz. 16:00 przesyłając je w formie elektronicznej na adres 

kahlau@pte.bydgoszcz.pl.   

 

Wszelkie pytania dotyczące zapytania prosimy kierować drogą mailową na adres 

kahlau@pte.bydgoszcz.p lub telefoniczną pod numerem telefonu: 52 322 90 61. 
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