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Zapytanie ofertowe 
 
ZAMAWIAJ ĄCY 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Elżbieta Huzar – kierownik projektu, telefon 91 449 45 12 
Małgorzata Dzięcioł – koordynator projektu, telefon: 91 449 45 37, malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie autokarowym uczestników wycieczki na 
trasie Szczecin–Gostyń–Poznań–Szczecin, wraz z zapewnieniem wyżywienia. Uczestnikami wycieczki 
będzie 40 studentów III roku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz 2 opiekunów.  
Cel wycieczki: zwiedzanie zakładów Kawon-Hurt w Gostyniu oraz Beiersdorf w Poznaniu (formalności 
związane ze wstępem do zakładów leżą po stronie zamawiającego).  
Termin wycieczki: 6-7 listopada 2014 r. Orientacyjny plan wycieczki: 
6 listopada 2014: 
Wyjazd ze Szczecina do Gostynia: ok. godz. 6.30 - 7.00 
Śniadanie ok.10.00 na trasie  
Zwiedzanie zakładów Kawon-Hurt w Gostyniu: ok. godz. 12.00 – 14.00 
Wyjazd do Poznania ok. 14.00  
Obiadokolacja ok. 16.30 - 17.00 w Poznaniu 
Nocleg w hotelu w Poznaniu (nie wchodzi w zakres zamówienia) 
7 listopada 2014: 
Śniadanie w hotelu: godz. 8.00 - 9.00 (nie wchodzi w zakres zamówienia) 
Zwiedzanie zakładów Beiersdorf w Poznaniu ok. godz. 10.00 – 13.00 
Obiad w Poznaniu ok. 14.00 
Planowany powrót do Szczecina: ok. godz. 19.00 
 
W zakres zamówienia wchodzą transport i 3 posiłki: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja z daniami na ciepło, 
zimnymi i ciepłymi napojami oraz deserem, 1 obiad dwudaniowy z zimnymi i ciepłymi napojami i deserem.  
Wymagany autokar dobrej klasy, wraz z obsługą zgodnie z przepisami w zakresie czasu pracy kierowców. 
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia podczas transportu leży po stronie wykonawcy.  
Zamawiający nie zapewnia noclegu oraz wyżywienia dla kierowców i pilota. 
Sposób zapłaty: przelew na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od wykonania usługi. 
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
- deklarację spełnienia wszystkich warunków zamówienia, 
- wskazanie miejsc, godzin oraz rodzaju proponowanych posiłków, 
- opis autokaru,  
- cenę brutto (umowa-zlecenie). 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu:  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, pok. 422, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.30-15.30 do dnia  21 października  2014 r.  
 
OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) cenę usługi - 80% - zasada minimalizacji 
2) standard autokaru (komfortowe fotele, klimatyzacja) - 10% - zasada maksymalizacji 
3) jakość posiłków (ilość i różnorodność dań) - 10% - zasada maksymalizacji 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Dzięcioł, tel. 91 449 45 37. 
 
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze 
złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością 
zawarcia przez niego umowy. 


