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Białystok, dnia 17 marca 2022 r. 

Znak sprawy: 26.3.2022 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 
21, 15-879 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy wytycznych Ministra 
Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, w związku z realizacją projektu: „Zawodowe perspektywy 
Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" (dalej: Projekt) współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz 8.2.2 Infrastruktura 
edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
 

 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie zadania:  
 

Transport uczestników Projektu na targi branżowe Motor Show 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. 
Władysława Andersa w Białymstoku wraz z  3 opiekunami, na targi branżowe. 

2. Trasa i termin wyjazdu: Odjazd w dniu 7 kwietnia 2022 r. z siedziby Zamawiającego, 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 
21, 15-879 Białystok do: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14, 60-748 
Poznań, wraz z przewozem do miejsca zakwaterowania:   W dniu 8 kwietnia 2021 r. 
przewóz z miejsca zakwaterowania na Targi. Planowana Hotel Ikar w Poznaniu, ul. Solna 
18, 61-736 Poznań, godzina wyjazdu z Targów do Białegostoku - godz. 16.00. Powrót do 
siedziby Zamawiającego. 

3. Zamówienie stanowi część większej całości i realizowanie jest zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, stosownie do szacunkowej wartości całości. 

4. Wykonawca winien zapewnić transport osób zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz.U. 2022 poz. 180 ze zm.). 

5. Przewóz może się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 
techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.). 

6. W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia i 
noclegu kierowcy/kierowców, przestój pojazdu. 

http://www.zst.bialystok.pl/
mailto:szkola@zst.bialystok.pl
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7. Wykonawca jest zobowiązany do transportu uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, 
dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi 
stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym 
czasie nie wyrazić zgody na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeśli stan pojazdu lub 
stan kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości. 

8. Wykonawca zapewni pojazd, z którym każdy powinien posiadać miejsca siedzące dla 
wszystkich pasażerów. Usługa będzie świadczona przy użyciu w pełni sprawnego 
pojazdu samochodowego, dopuszczonego do ruchu, zapewniającego transport z 
miejscami siedzącymi dla uczniów oraz opiekunów (zgodnie z ustawą prawo oświatowe 
art. 39). Pojazd powinien posiadać dowód rejestracyjny z ważnym badaniem 
technicznym, opłaconą polisę ubezpieczenia OC oraz NNW od następstw 
nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i wszystkich pasażerów. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia: 
a) bezpieczeństwa, punktualności i bezawaryjności w ramach przedmiotu 

zamówienia, 
b) w przypadku awarii środka transportu, zapewnienie niezwłocznie zastępczego 

środka transportu o nie gorszym standardzie, z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawnych. 

 
II. Nazwa i kod zgodnie z CPV:    

60100000-9  Usługi w zakresie transportu drogowego 
 
 

III. Termin wykonania usługi: 7-8 kwietnia 2022 r. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 

2014/24/UE tj.: 
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się 

jednego z następujących czynów: 
 udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w 

art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w 
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 
42); 

 korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w 
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), 
jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub 
wykonawcy; 

 nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów 
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

 przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością 
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do 
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia 
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15); 

 pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 
15.4.2011, s. 1). 

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem 
własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy). 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań 

kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
Zapytania (formularz ofertowy). 
3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki: 

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – W postępowaniu mogą wziąć 
udział Wykonawcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 180); 

b) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego 
zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym – Zamawiający nie 
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 

Okoliczność spełnienia warunków Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy). 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metoda warunku 
granicznego – spełnia/nie spełnia. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 
udziału w postępowaniu. 

 
V.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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VI. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres zamówienia określony  
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym opłaty za parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia 
kierowcy/kierowców, przestój pojazdu. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku 
od towarów i usług. 

3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi cena 
ryczałtowa brutto za organizację przejazdu. Cenę oferty należy podać zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy). 

 
VII. Kryteria i tryb oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium Cena (C) – 100% 
gdzie 1 pkt. = 1%: 
 

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): 
 C = (C minimalna/C oferowana) x 100 pkt 
 
2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Jeżeli dwóch 
lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – Zamawiający wezwie tych 
Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

 
VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi w jego treści - wg załącznika nr 2 
do Zapytania. 

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z 
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w przypadku składania oferty drogą 
elektroniczną – fotokopia pełnomocnictwa). 

 
IX. Miejsce, termin i forma złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć: 
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej nazwą postępowania 
w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ul. 
Stołeczna 21, 15-879 Białystok (Sekretariat), 
- lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego w Bazie 
Konkurencyjności. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 25 marca 2022 r. do godziny 12:00. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy. 
 

X. Termin związania ofertą  
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 10 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
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3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego oraz zamieści informację o 
rozstrzygnięciu w Bazie Konkurencyjności oraz na swojej stronie internetowej. 

 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i 
Wykonawcy będą e-mailem na adres: szkola@zst.bialystok.pl bądź za pośrednictwem 
Bazy Konkurencyjności. 
 

XII. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania 
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres 

szkola@zst.bialystok.pl   
3. Zamawiający odpowie na pytania, które wpłyną na min. 3 dni przed terminem składania 

ofert. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane w 
Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania 
źródeł zapytania. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże 
się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej oraz w Bazie 
Konkurencyjności. 

 
XIII.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: 
Pani Iwona Masalska, tel.  85 742 12 13. 

 
XIV. Umowa z Wykonawcą 

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na 
warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 1 do Zapytania, 
niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania. 

 
XV.  Inne informacje dotyczące Zapytania 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. 

Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub 
w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

mailto:szkola@zst.bialystok.pl
mailto:szkola@zst.bialystok.pl
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5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do 
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 

 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający 
może przeznaczyć na realizację zadania, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,  

 gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta 
nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków 
udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony. 

8. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.  
 

XVI. Klauzula informacyjna RODO: 
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego RODO, informuję, że:  
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 
Białystok; 
2)  dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół 
Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku – inspektor@jk-m.pl, tel. 
511268962; 
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a 
(w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i 
doświadczenie oferenta) lub ułatwienie kontaktu z oferentem; 
4)  dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym 
(np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na 
podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; 
administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla 
osób, których dane zostały zawarte w ofercie; 
5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat; 
6)  podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem 
oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego 
oferty; 
7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
8)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), 
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sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
9)  osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Wzór umowy  

 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  
 

 
 


