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Znak: EKSP.042.1.2021.JW-9                   Starachowice, 23.09.2022 r. 
             
Zamawiający: 
Gmina Starachowice 
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice  
NIP: 664-19-09-150, REGON: 291009892 
strona www: www.starachowice.eu 
tel.: 41-27-38-200 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
(zamówienie którego wartość nie przekracza 130.000 złotych ) 

 

Referat ds. Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Starachowicach,  
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu ,,FUTURE (FUTure of eURopE: envision a bright 
future for young people, migrants, senior people,kids within a European framework/context)’’ 
współfinansowanego ze środków unijnego programu „Europa dla Obywateli” (Decyzja o 
przyznaniu dofinansowania nr 2018-3302/011-001), dotyczącej:  
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu do Grecji oraz zapewnienie 
ubezpieczenia dla 4 osób. 
 
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA: 
 
Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 63515000-2 Usługi podróżne 

• 79997000- Usługi organizowania podróży służbowych 
 
 
Wizyta odbywa się w ramach projektu ,,FUTURE (FUTure of eURopE: envision a bright future 

for young people, migrants, senior people,kids within a European framework/context)’’, który 

jest współfinansowany z Programu Europa dla Obywateli. Koszty transportu do miejsca wizyty 

są w 100% pokrywane w ramach niniejszego projektu. Koszty zakwaterowania i wyżywienia 

pokrywa Organizator wydarzenia w Grecji. 

Wydarzenie odbędzie się w mieście Joanina (Ioannina) w dniach 18-21 października 2022 r.  

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice. Biorąc 

pod uwagę program wydarzenia oraz godziny wylotów i przylotów w dniu 18 października 

2022 r. rekomendowany jest przylot do miasta Saloniki, z które następnie delegacja wybierze 

się transportem publicznym do Joaniny. Natomiast w dniu 21 października wylot nastąpi  

z lotniska w Joaninie do Aten i 22 października z Aten do Polski. 
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1. Transport uczestników: 
a. Przeloty samolotem w obie strony dla 4 osób: 

• Lot bezpośredni w klasie ekonomicznej z Polski (lotnisko Kraków Balice, lotnisko 
Warszawa-Modlin, lotnisko Katowice-Pyrzowice lub lotnisko Warszawa Chopin) 
do Lotniska w Salonikach (kod IATA: SKG). 

• Lot bezpośredni w klasie ekonomicznej z Lotniska w Joaninie do Polski (lotnisko 
Kraków Balice, lotnisko Warszawa-Modlin, lotnisko Katowice-Pyrzowice lub 
lotnisko Warszawa Chopin). 

  
Szczegółowe zestawienie lotów: 

 Godz. Dzień Przelot z… Przelot do… 

1. Przylot 
do 

Salonik 
musi 

nastąpić 
do 

godz. 
17:00 

18 
października 

2022 r. 

Polski (lotnisko Kraków Balice, 
lotnisko Warszawa-Modlin, 
lotnisko Katowice-Pyrzowice lub 
lotnisko Warszawa Chopin)  

Grecja – Saloniki (kod IATA: SKG) 

2. Przylot 
do 

godziny 
21:00 

21 
października 

2022 r. 

Grecja – Joanina (kod IATA – 
IOA) 

Grecja – Ateny (kod IATA: ATH) 

3. Przylot 
do 

Polski 
do 

godz. 
14:00 

22 
października 

2022 r. 

Grecja – Ateny (kod IATA: ATH) Polski (lotnisko Kraków Balice, 
lotnisko Warszawa-Modlin, 
lotnisko Katowice-Pyrzowice lub 
lotnisko Warszawa Chopin) 

 
b. Bilety lotnicze będą obejmować wszelkie wymagane opłaty lotniskowe wraz  

z opłatą bagażową (bagaż kabinowy - pokładowy o wadze do 10 kg, wymiary: 55 x 
40 x 20 cm).  

c. Zamawiający przekaże najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wizyty 
ostateczną listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi oraz pozostałymi 
danymi niezbędnymi do rezerwacji biletów lotniczych i noclegów.  

d. Dostarczenie biletów lotniczych następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy, pocztą 
elektroniczną lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, co najmniej na pięć 
dni, a po porozumieniu Stron w terminie krótszym, przed planowanym 
rozpoczęciem podróży. 
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2. Ubezpieczenie:  
Wykonawca opłaci ubezpieczenie uczestnikom wyjazdu: NNW- min. 20 000  zł/osobę, 
KL- min. 200 000 zł/osobę, OC na osobie: min. 200 000 zł, utrata bagażu podróżnego: 
min. 2 000 zł/osobę. 

 
 
 

II. Kryteria oceny ofert:  
 

1. Kryterium podstawowe oceny:  
a. cena - 100% 

 

2. Kryterium „Cena”: 
a. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

cena najniższa 

   x 100 = ... pkt. 

cena w badanej ofercie 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku.  
b. Wykonawca podaje wyliczoną całkowitą wartość brutto i netto, przy uwzględnieniu 

wszystkich elementów wchodzących w jej zakres oraz wartość brutto i netto. 
c. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 
matematycznymi (o zaokrągleniu drugiej cyfry po przecinku w „dół” lub  
w „górę” decyduje trzecia cyfra po przecinku).  

d. Wyliczoną cenę oferty Wykonawca podaje liczbowo i słownie w odpowiedniej 
części Załącznika nr 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów. 

e. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

f. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, w związku z tym cena 
oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty  
i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

 

 

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 
 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania usługi, 
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia, 
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
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2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej 
firmie lub osobie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 
a. określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie 

realizowany przez podwykonawców, 
b. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy 

art. 738 Kodeksu Cywilnego. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie 

oświadczeń bądź umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku 
konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków. 

6. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim 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 przeprowadzeniem 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 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

IV. Składanie ofert: 
 

1. W terminie do dnia 28.09.2022 r. do godz. 08:00, prosimy złożyć ofertę tylko i 

wyłącznie poprzez Platformę zakupową Open Nexus: 
https://platformazakupowa.pl/starachowice.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Zamawiający, w toku badania i oceny oferty, może żądać od Wykonawców 
dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 

5. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przylocie do Polski. 
 

 

https://platformazakupowa.pl/starachowice
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V. Sposób przygotowania Oferty: 
 

1. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
Zamawiającego, określonymi szczegółowo w pkt. I. Wskazane w zapytaniu ofertowym 
wymagania są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie 
jedynie jakości przedmiotu usługi. Szczegółowe zasady określające sposób 
wykonywania zamówienia publicznego, rozliczeń oraz wysokość kar umownych 
zawarte zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 2. 

2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim. 
3. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, datą sporządzenia i być podpisana 

przez oferenta, każda strona ponumerowana. 
4. Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych  

niżej wymienionych dokumentów: 
a. Formularza ofertowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego), 
b. Załącznik nr 2 – wzór umowy, 

5. Niespełnienie kryteriów zawartych w Zapytaniu ofertowym oraz niezłożenie oferty  
w formie wymienionej w pkt V będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego  

w przypadku, gdy najtańsza oferta przekroczy zaplanowany budżet projektu. 
 

Osobą kontaktową jest: Martyna Stępień, adres e-mail: martyna.stepien@starachowice.eu, 
numer telefonu kontaktowego: 41 273 83 94 w dniach 23.09.2022r. - 28.09.2022r. 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 

 
 

Koordynator projektu 

/-/ 

Kamil Stanos 
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