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Piła, dnia  13 lipca 2021 r.  

   
Nr postępowania: 

ZSG- POWER - 3 / 2021      
 

Zapytanie  ofertowe 

 

Zespół Szkół  Gastronomicznych w Pile, ul. gen. Sikorskiego 73 , 64-920 Piła, tel: 67 212 34 

01, realizując zasadę konkurencyjności na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zaprasza do 

złożenia ofert cenowych w ramach projektu „Usługi gastronomiczne i hotelarskie 

przyszłością rynku pracy” realizowanego   ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego”.  

 

1. Zamawiający:  

 

Powiat Pilski, aleja Niepodległości 33 / 35   64-920 Piła     NIP 764-26-11-565,                                                                                                                                           

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile  ul. gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Przejazd 15 uczniów oraz 2 opiekunów (z bagażami) z Zespołu Szkół Gastronomicznych  

w Pile. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przejazd autokarem w następującym terminie i trasie: 

 

• 08 września 2021 r. -  Piła, ul. gen. Sikorskiego 73 – Wrocław, Lotnisko 

(przewidywana godzina wylotu do Porto 7.00); 

 

• 28 września 2021 r. Wrocław Lotnisko - Piła gen. Sikorskiego 73    

(przewidywana godzina przylotu do Wrocławia 23.00) 

 

     

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 

- wypełniony formularz oferty, 

- zaakceptowany wzór umowy. 

 

 

5. Kryteria oceny ofert:  Cena  100 %. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najatrakcyjniejszą ofertę 

cenową mieszczącą się w kosztach podróży zawartych w projekcie.  
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Cenę należy podać w  PLN – brutto ze wskazaniem podatku VAT. 

 

Cenę należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Umowa zostanie 

zawarta z oferentem, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia. 

 
6. Warunkiem udziału w zamówieniu jest:  

Posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji usług zbliżonych do niniejszego 

zamówienia.  

 

7. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:  

Wysoka jakość usługi oraz bezwzględna terminowość realizacji zlecenia.  

Ocenie podlegać będzie cena brutto za całość zamówienia – 100%. Wykonawca przedstawia 

ofertę cenową w formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za 

ofertę najkorzystniejszą. Oferta  powinna być przesłana na druku załączonego formularza za 

pośrednictwem: Poczty Polskiej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół 

Gastronomicznych w Pile, ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Piła z dopiskiem: dotyczy projektu 

„Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy”. 

8. Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Gastronomicznych ul. gen. Sikorskiego 73 Piła 

 

9. Termin składania ofert:  27 lipca 2021 r. do godz. 12.00 

 

10. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

Informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczona również na stronie 

internetowej szkoły: www.zsg.pila.pl 

Skład zespołu przeprowadzającego procedurę, oceniającego złożone oferty cenowe: 

1. Monika Rój dyrektor, 

2. Violetta Schött  - koordynator projektu, 

3. Jolanta Radziej. 

 

 

11. Kontakt: 67 212 34 01 lub v.schott@zsg.pila.pl 

 

12. Płatności : 

Oferent wystawi fakturę na podstawie, której dokonana zostanie płatność.  

 

 

13. Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

 

1. Formularz ofertowy, 

2. Wzór umowy. 

http://www.zsg.pila.pl/
mailto:v.schott@zsg.pila.pl

