
ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 30.05.2022 

 

1. Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach organizacji wizyty studyjnej w dniu: 14.06.2022 

do Zatora, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji usługi transportowej związanej 

z przewozem osób wraz z bagażami, dla grupy min. 32 os. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi transportowej realizowanej zgodnie 

z poniższą specyfikacją: 

 

Szczegóły obsługi transportowej 

Proponowane miejsce i czas 

(do szczegółowego ustalenia z wybranym 

wykonawcą) 

przejazd na trasie Kraków – Zator 

ok. godz. 8:00 wyjazd z parkingu Pod 

Wawelem (dla autobusów), ul. Powiśle 11, 

tak by najpóźniej o 9:45 być na miejscu w 

Zatorze 

przemieszczenie się w obrębie gminy Zator 

ok. 11:30 – 13:00 – wycieczka objazdowa po 

Strefie Aktywności Gospodarczej w Zatorze, 

na zakończenie przejazd do Energylandii 

przejazd na trasie Zator – Kraków 

ok. 15:00 wyjazd z Zatora 

powrót do Krakowa (Dworzec Główny, 

stanowiska P+R BUS) ok. godz. 17:00 

 

3. Autobus powinien być wyposażony co najmniej w: 

a. przestrzeń na bagaże pasażerów, 

b. sprawną klimatyzację przestrzeni dla pasażerów, 

c. sprawny system audio (mikrofon, nagłośnienie) umożlwiający prowadzenie prelekcji, 

wygłoszenie komunikatów dla pasażerów w czasie podróży. 

4. Cena usługi powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotowego zamówienia (w tym m.in. ewentualne koszty noclegu i wyżywienia dla 

kierowcy, opłaty parkingowe, opłaty za korzystanie z dróg publicznych, itp.). 

5. Wykonawca usługi zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych rezerwacji miejsc 

postojowych. 

6. Trasa przejazdu ulec może nieznacznym zmianom, jednakże nie wpływając na zmianę 

długości przebytych kilometrów. 

7. Kryterium wyboru oferty:  

Cena – 100% 

według przyjętego wzoru: 



liczba przyznanych punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto 

ocenianej oferty) x 100 

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą 

liczbę punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku 

9. Dodatkowo, Zamawiający poniżej przedstawia istotne warunki zamówienia: 

a. Oferty nie spełniające wymogów zapytania, będą podlegały odrzuceniu.  

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez 

podania przyczyny, w szczególności w przypadku przekroczenia kwoty jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

10. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, prosimy o przesyłanie ofert na realizację 

usługi (kwota wynagrodzenia netto i brutto za całość zamówienia) na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 na wskazany adres e-mail: abak@irmir.pl do dnia 6 czerwca 

2022 r. do godziny 14:00. 

11. Zamawiający nie przewiduje wypłacenia zaliczek na realizację zamówienia. 

12. Płatność odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę po 

wykonaniu usługi, z co najmniej 14 dniowym terminem płatności. 

 

 

Osoby do kontaktu: 

Andrzej Bąk 

e-mail: abak@irmir.pl 

Dariusz Mikołajczyk 

e-mail: dmikolajczyk@irmir.pl  

tel.: 12 634 23 46 w. 40  

mailto:abak@irmir.pl
mailto:abak@irmir.pl
mailto:dmikolajczyk@irmir.pl


Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 30.05.2022 r. dotyczącego realizacji 

usługi transportowej związanej z przewozem osób wraz z bagażami, dla grupy min. 32 os. 

w ramach organizacji wizyty studyjnej w dniu: 14.06.2022 do Zatora: 

 

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………………  przy ulicy ………………….…………………… 

NIP………………………         REGON…………………………………… 

tel. ................................................ nr faksu ………………...………….., e-mail: ..………..……........... 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 

…………………………… zł netto (słownie: 

…………………………………………………………………………………) Do w/w kwoty doliczony 

zostanie należny podatek VAT  w wysokości …………………………….zł 

(słownie:………………………………………………) Łączne wynagrodzenie za wykonanie 

całego przedmiotu zamówienia wyniesie: ………………………….zł brutto (słownie: 

………………………………………………..). 

2. Do wykonania zamówienia desygnowany będzie autobus o pojemności 

..………..……........... os. (nie licząc kierowcy/kierowców). 

3. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zapytania nie 

będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w pkt. 1. 

4. Uważam się za związaną/-ego niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty 

przesłania ofert. 

5. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania 

ofert i nie wnoszę/nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam(y), że nie jestem(-śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 



związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa  

e. w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 

stopnia  

f. w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………………………… 

(miejsce i data) 

…………………………………………………... 

(Pieczęć i podpis osoby(-ób) uprawnionej(-

ych) do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy) 

 


