Piła, 12.07.2021r.
Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe.
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
Wniosek numer: 2019-1-PL01-KA102-063927
Zapytanie ofertowe: ZSG-POWER-2/2021
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, ul. gen. Sikorskiego 73 , 64-920 Piła, tel: +48 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 „Mobilność
edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” 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”.
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja wyjazdu w ramach projektu „Mobilność edukacyjna szansą na
wyższe kompetencje zawodowe”. Zapewnienie przelotu uczniów i opiekunów samolotem wraz z bagażem.
Przedmiotem zamówienia jest: transport 19 osób ( 17 uczniów powyżej 16 roku życia i 2 opiekunów
z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile) w następującym terminie i trasie:
03.10.2021 r. – W-wa/Berlin/Dortmund – Porto Portugalia,
23.10.2021 r.– Porto Portugalia – W-wa/Berlin/Dortmund,
Warunkiem udziału w zamówieniu jest:
Posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji usług zbliżonych do niniejszego zamówienia.
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 „Mobilność edukacyjna szansą na
wyższe kompetencje zawodowe”.
Termin składania ofert:
do dnia 19.07.2021 r. do godz. 15.00.
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
Płatności :
Oferent wystawi fakturę na podstawie, której dokonana zostanie płatność.
Kontakt:
sekretariat@zsg.pila.pl,
koordynator projektu Małgorzata Gzela, tel. 695 934 612

FORMULARZ OFERTY
……………………………………..
………………………dnia ....……
/miejscowość/

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

Dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Piła.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.07.21 r. dotyczące zamówienia na świadczenie usługi transportowej
lotniczej na trasie W-wa/Berlin/Dortmund – Porto Portugalia – W-wa/Berlin/Dortmund. Składam niniejszą ofertę na
wykonanie zamówienia.
Dane Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..........................
/ nazwa i adres Wykonawcy/
Numer telefonu ……………………………………………numer faksu ………………………………...........
Adres internetowy ………………………………………. e-mail ……………...……………………………...
REGON ………………………………………………………… NIP ………………………………………..
Oświadczenie Wykonawcy:
• Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
• Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z warunkami zapytania ofertowego oraz z przedmiotem zamówienia i nie
wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
• Oświadczam, że oferujemy termin płatności
……………………………………………………………………
• Oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia za następującą cenę:
Lp. Nazwa
1
Przewóz uczniów i opiekunów (łącznie 19 osób)
Przelot do Portugalia
Przewóz uczniów i opiekunów (łącznie 19 osób)

1

Cena brutto

Przelot z Portugalii

SUMA
•

Oświadczam, że kwota oferowana brutto zawiera obowiązujący podatek oraz obejmuje wszystkie inne koszty,
jakie powstaną w związku z realizacją zamówienia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………………
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:
a/ imię i nazwisko :
………………………………………………………………………………………………………………
b/ stanowisko :
………………………………………………………………………………………………………………….

c/ numer telefonu :
………………………………………………………………………………………………………………….
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość
powyższych danych własnoręcznym podpisem.
………………………………………………………………………………………………………………….
/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
Kontakt: sekretariat@zsg.pila.pl, Koordynator projektu: Małgorzata Gzela, tel. 695 934 612

