Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp.
tel./fax 17 7729009

Sokołów Młp., 26.11.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018
Nabywca
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
NIP: 813 29 19 572
Odbiorca faktury (Płatnik)
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup biletów lotniczych:
Część I
- do Sewilli – Hiszpania dla 20 uczniów i 2 opiekunów. Wiek młodzieży powyżej 16 lat.
Część II
- do Lizbony – Portugalia dla 21 uczniów i 2 opiekunów. Wiek młodzieży powyżej 16 lat.
Oferta powinna zawierać bagaż podręczny i przynajmniej jeden bagaż rejestrowany. Wylot
z dowolnego lotniska. Dopuszcza się przelot z przesiadką. (Proszę wziąć pod uwagę
korzystną cenę biletów).
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu ,, Staże zagraniczne szansą
zawodową młodzieży”. Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz
kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-20181-PL01-KA102-048783.
TERMIN LOTÓW
- do Sewilli – Hiszpania
Wylot: 04.05.2019r. lub 05.05.2019r. w który dzień cena biletów będzie korzystniejsza
(przylot na miejsce ma nastąpić maksymalnie w dniu 05.05.2019r.)
Powrót: 01.06.2019r.
- do Lizbony – Portugalia
Wylot: 04.05.2019r. lub 05.05.2019r. w który dzień cena biletów będzie korzystniejsza
(przylot na miejsce ma nastąpić maksymalnie w dniu 05.05.2019r.)
Powrót: 01.06.2019r.
III. RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z SPOSOBEM OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100 pkt.
Sposób oceny ofert:
P (liczba punktów za kryterium dla poszczególnych ofert) = najniższa cena brutto łączna
spośród złożonych ofert/cenę brutto łączną oferty badanej x 100 pkt.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany oferent, który otrzyma największą liczbę
punktów.
Oferta powinna zawierać cenę brutto biletu na jedną osobę i cenę brutto za wszystkie
bilety. Miejsce wylotu i przylotu. Daty i godziny wylotu i przylotu (jeżeli na etapie
składania oferty będą wiadome). Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na
poszczególne części I lub II oraz na całość oferty.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu własny wzór.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty
elektronicznej praktykazagraniczna@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 06.12.2018r.
godzina 24.00.
Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana:
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp
- Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.12.2018r. Oferent którego oferta będzie
najatrakcyjniejsza zostanie poinformowanym telefonicznie, osobiście, mailem lub faxem.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
VI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą pisemnie,
faksem 17 77 29 009, pocztą e-mail na adres praktykazagraniczna@op.pl
2. Zamawiający z wykonawcą będzie porozumiewał się mailem, osobiści, faksem, telefonicznie oraz
pocztą tradycyjną.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą będzie Pani Anna Kolano tel. 17 77 29
009.

4. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania ubiegających się o zamówienie.
VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za
najkorzystniejszą,
2. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
3. Odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez
wybrania oferty,
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej ZS w Sokołowie Młp.:
http://bip.zssokolow.edu.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

