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                                                                                                                   Numer sprawy: 
OKE/Reg/15/2019 

 
 

 
 

 
 
 

OGŁOSZENIE/ZAPYTANIE OFERTOWE  

Nr OKE/Reg/15/2019 
 

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych z późniejszymi zmianami. 

 

1. Przedmiot zamówienia / nazwa 

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro, Dyrektor Okręgowej komisja Egzaminacyjnej w Gdańsku 
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
 

na wykonanie usługi przewozu osób na szkolenia dla egzaminatorów egzaminów zewnętrznych 
(egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, egzaminu 
ósmoklasisty z j. polskiego i matematyki), które odbędą się w Hotelu ORLE w Gdańsku ul. 
Lazurowa 8 (na Wyspie Sobieszewskiej) w dniach 16-17 listopada, 7-8 grudnia i 14- 15 grudnia 
2019 r.  

 
 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej 

w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień 

Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem Kierownika Zamawiającego.  

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców lub 

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (www.oke.gda.pl) i w BIP, stanowiąc jednocześnie 

zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym 

zapytaniem.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

• w dniu 16 listopada 2019 r. przewóz autokarem ok. 20 osób z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (na 

trasie Toruń –Bydgoszcz – Grudziądz - Gdańsk Hotel ORLE) według harmonogramu: 

− wyjazd autokaru w dn. 16.11.2019 o godz. 8:30 z Torunia z Placu  Św. Katarzyny przy CKU, skąd 

zabrana zostanie część osób, 

− przyjazd ww. autokaru do Bydgoszczy na stację benzynową bisko placu przy PKS gdzie dosiądą 

kolejne osoby,  

− wyjazd ww. autokaru ze stacji benzynowej blisko placu przy PKS w Bydgoszczy o godz. 10:00 w 

kierunku Grudziądza (Mac Donald ul. Włodka 13) gdzie dosiądą się kolejne osoby, 

− wyjazd ww. autokaru z Grudziądza przy Mac Donald o godz. 11:30 
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− przyjazd ww. autokaru do Hotelu ORLE w Gdańsku ul. Lazurowa 8 (na Wyspie Sobieszewskiej) 

ok. godz. 13:00. 

 

• w dniu 16 listopada 2019 r. przewóz ok. 20 osób z terenu Gdańska do Hotelu ORLE ul. Lazurowa 8 

autokarem według harmonogramu: 

−  wyjazd ww. autokaru z Gdańska z parkingu przy budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Gdańsku ul. Na Stoku 49 o godz. 11:30  bezpośrednio do Hotelu ORLE.  

 

• Powrót - w dniu  17 listopada 2019 r.  przewóz ok. 20 osób z terenu woj. kujawsko pomorskiego (na 

trasie Gdańsk Hotel ORLE - Grudzi ądz – Bydgoszcz - Toruń ) według następującego 

harmonogramu: 

–   wyjazd z Hotelu Orle ok. godz. 14.00 w kierunku Grudziądza 

− przyjazd ww. autokaru do Grudziądza (Mac Donald) gdzie wysiądzie  kilka osób, 

− wyjazd ww. autokaru z pozostałymi osobami z Grudziądza w kierunku Bydgoszczy, 

− przyjazd do Bydgoszczy (stacja benzynowa przy PKS), 

− wyjazd w kierunku Torunia (Placu  Św. Katarzyny) 

 

• Powrót - w dniu 17 listopada 2019 r.  przewóz autokarem ok. 20 osób z Hotelu ORLE do Gdańska 

pod dworzec PKP Gdańsk Główny – wyjazd autokaru z Hotelu ORLE ok. godz. 14.00. 

 

• w dniu 7 grudnia 2019 r. przewóz autokarem ok. 40 osób z terenu woj. kujawsko pomorskiego (na 

trasie Toruń –Bydgoszcz – Grudziądz - Gdańsk Hotel ORLE) według harmonogramu: 

− wyjazd autokaru w dn. 07.12.2019 o godz. 8:30 z Torunia z Placu  Św. Katarzyny przy CKU, skąd 

zabrana zostanie część osób, 

− przyjazd ww. autokaru do Bydgoszczy – stacja benzynowa przy PKS gdzie dosiądą kolejne osoby,  

− wyjazd ww. autokaru z placu przy PKS w Bydgoszczy o godz. 10:00 w kierunku Grudziądza (Mac 

Donald ul. Włodka 13) gdzie dosiądą się kolejne osoby, 

− wyjazd ww. autokaru z Grudziądza przy Mac Donald o godz. 11:30 

− przyjazd ww. autokaru do Hotelu ORLE w Gdańsku ul. Lazurowa 8 (na Wyspie Sobieszewskiej) 

ok. godz. 13:00. 

 

• w dniu 7 grudnia 2019 r. przewóz ok. 30 osób z terenu Gdańska do Hotelu ORLE ul. Lazurowa 8 

autokarem według harmonogramu: 

−  wyjazd ww. autokaru z Gdańska z parkingu przy budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Gdańsku ul. Na Stoku 49 o godz. 11:30  bezpośrednio do Hotelu ORLE.  

 

• Powrót - w dniu 8 grudnia 2019 r.  przewóz ok. 40 osób z terenu woj. kujawsko pomorskiego (na 

trasie Gdańsk Hotel ORLE - Grudzi ądz – Bydgoszcz - Toruń ) według następującego 

harmonogramu: 

–   wyjazd z Hotelu Orle ok. godz. 14.00 w kierunku Grudziądza 
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− przyjazd ww. autokaru do Grudziądza (Mac Donald) gdzie wysiądzie  kilka osób, 

− wyjazd ww. autokaru z pozostałymi osobami z Grudziądza w kierunku Bydgoszczy, 

− przyjazd do Bydgoszczy (stacja benzynowa przy PKS), 

− wyjazd w kierunku Torunia (Placu  Św. Katarzyny) 

 

• Powrót - w dniu 8 grudnia 2019 r.  przewóz autokarem ok. 30 osób z Hotelu ORLE do Gdańska pod 

dworzec PKP Gdańsk Główny – wyjazd autokaru z Hotelu ORLE ok. godz. 14.00. 

 

• w dniu 14 grudnia 2019 r. przewóz autokarem ok. 50 osób z terenu woj. kujawsko pomorskiego (na 

trasie Toruń –Bydgoszcz – Grudziądz - Gdańsk Hotel ORLE) według harmonogramu: 

− wyjazd autokaru w dn. 14.12.2019 o godz. 8:30 z Torunia z Placu  Św. Katarzyny przy CKU, skąd 

zabrana zostanie część osób, 

− przyjazd ww. autokaru do Bydgoszczy – stacja benzynowa przy PKS gdzie dosiądą kolejne osoby,  

− wyjazd ww. autokaru z placu przy PKS w Bydgoszczy o godz. 10:00 w kierunku Grudziądza (Mac 

Donald ul. Włodka 13) gdzie dosiądą się kolejne osoby, 

− wyjazd ww. autokaru z Grudziądza przy Mac Donald o godz. 11:30 

− przyjazd ww. autokaru do Hotelu ORLE w Gdańsku ul. Lazurowa 8 (na Wyspie Sobieszewskiej) 

ok. godz. 13:00. 

 

• w dniu 14 grudnia 2019 r. przewóz ok. 50 osób z terenu Gdańska do Hotelu ORLE ul. Lazurowa 8 

autokarem według harmonogramu: 

−  wyjazd ww. autokaru z Gdańska z parkingu przy budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Gdańsku ul. Na Stoku 49 o godz. 11:30  bezpośrednio do Hotelu ORLE.  

 

• Powrót - w dniu 15 grudnia 2019 r.  przewóz ok. 50 osób z terenu woj. kujawsko pomorskiego (na 

trasie Gdańsk Hotel ORLE - Grudzi ądz – Bydgoszcz - Toruń ) według następującego 

harmonogramu: 

–   wyjazd z Hotelu Orle ok. godz. 14.00 w kierunku Grudziądza 

− przyjazd ww. autokaru do Grudziądza (Mac Donald) gdzie wysiądzie  kilka osób, 

− wyjazd ww. autokaru z pozostałymi osobami z Grudziądza w kierunku Bydgoszczy, 

− przyjazd do Bydgoszczy (stacja benzynowa przy PKS), 

− wyjazd w kierunku Torunia (Placu  Św. Katarzyny) 

 

• Powrót - w dniu 15 grudnia 2019 r.  przewóz autokarem ok. 40 osób z Hotelu ORLE  do Gdańska pod 

dworzec PKP Gdańsk Główny – wyjazd autokaru z Hotelu ORLE ok. godz. 14.00. 

 

 
3. Termin wykonania zamówienia 

16 – 17 listopada, 7-8 grudnia i  14-15 grudnia 2019 roku     
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Usługę przewozu ww. uczestników szkoleń należy wykonać autokarami, które zapewniają komfort 

przejazdu. 

 

Uwaga:  

1. Podana w przybliżeniu liczba osób może ulec niewielkim zmianom -zmniejszeniu w przypadku 

rezygnacji uczestników ze szkolenia. 

2. Godziny wyjazdu mogą jeszcze ulec niewielkiej zmianie.  

  

4. Wymagania formalne wobec wykonawców 

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazał, że: 

- prowadzi działalność związaną z przedmiotem zamówienia 

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców. 

 

5. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty  

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:  

cenę za wykonanie zamówienia – proszę podać cenę netto i brutto w PLN wraz z kalkulacją ceny według 

przedmiotu zamówienia dla poszczególnych tras (wypełniony Formularz ofertowy i formularz cenowy- 

załączniki nr 1 i 2) oraz następujące dokumenty: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru. 

Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą to wówczas niezbędne jest 

załączenie aktualnego wypisu (max 3 mies. od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

 

6. Zasady współpracy, które będą zawarte umowie  

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę/y 

wymienioną/e w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

7. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy 

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie 

posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz 

zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do 

sprawdzenia podanych informacji.  

 

Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru 

najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne i kryteriów jakościowych  (warunki i 

komfort przejazdu) będzie cena. 

Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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8. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia 

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać 

osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

Oferty prosimy przesyłać do Okr ęgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do dnia 29 października 2019 

r. godz. 12.00 na adres: 80-974 Gdańsk, ul. Na Stoku 49. 

Oferta może być przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami i otrzymanie jej 

w każdej z tych form będzie liczone jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca 

wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji przed podpisaniem umowy pisemną wersję oferty 

wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej. 

 

9. Termin związania z ofertą 

Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na 

składanie ofert.  

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona 

do umowy w oryginale. 

 

10. Zastrzeżenia 

1) Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji 

z prowadzenia postepowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny. 

2) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

- nie została złożona żadna  oferta, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalna kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

- Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy, 

- wszystkie oferty zostały odrzucone. 

 

11. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. 

Faks: 58 320 55 91    email: komisja@ oke.gda.pl lub zkuras@oke.gda.pl 

 

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela:  

Zofia Kuraś, tel. 58 320 55 85,  e-mail: zkuras@oke.gda.pl. 

 

         

 

Z poważaniem  

Dyrektor Okr ęgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Gdańsku 
Irena Łaguna 
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