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Zapytanie ofertowe 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 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 organizacji transportu, noclegów i wyżywienia podczas 
mobilnej praktyki zagranicznej na trasie Szczecin-Greifswald-Hamburg-Hannover-Munster-Lemgo-Wolfsburg-
Szczecin, dla 17 osób, w tym 15 studentów i 2 opiekunów,  
Termin wyjazdu: 29.06.2015 r. – 8.07.2015 r. 
W zakres zamówienia wchodzą: transport, 9 noclegów, 9 śniadań i 10 obiadokolacji oraz ubezpieczenie NNW 
dla 17 osób. 
 
Orientacyjny plan wyjazdu:  
29/06/2015 (poniedziałek)  
Wyjazd ok. 10.00, przejazd Szczecin-Greifswald ok. 200km, wizyta w Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
(Wendelsteinstr. 1, 17491 Greifswald), obiadokolacja i nocleg w Greifswaldzie 
30/06/2015 (wtorek)  
Śniadanie, przejazd po mieście, wizyta w BioCon Valley® GmbH (Walther-Rathenau-Str. 49a, 17489 
Greifswald),przejazd Greifswald-Hamburg ok. 300km, obiadokolacja i nocleg w Hamburgu 
1//07/2015 (środa) 
Śniadanie, przejazd po mieście Hamburg, wizyta w firmie z branży chemicznej w Hamburgu, obiadokolacja  
i nocleg w Hamburgu 
2//07/2015 (czwartek)   
Śniadanie, przejazd po mieście Hamburg, wizyta w H&R Ölwerke Schindler GmbH (Neuhöfer Brückenstr.  
127-152, 21107 Hamburg), przejazd Hamburg-Hannover ok. 150km, obiadokolacja i nocleg w Hannoverze. 
3//07/2015 (piątek)   
Śniadanie, przejazd po mieście Hannover, wizyta w ContiTech Vibration Control GmbH (Jädekamp 30,  
30419 Hannover), obiadokolacja i nocleg w Hannoverze 
4//07/2015 (sobota)   
Śniadanie, przejazd po mieście Hannover, wizyta w Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (Eupener 
Straße 33, 30519 Hannover), przejazd Hannover-Munster ok. 200km, obiadokolacja i nocleg w Munster 
5//07/2015 (niedziela)  
Śniadanie i obiadokolacja w Munster, bez przejazdów 
6//07/2015 (poniedziałek)   
Śniadanie, przejazd po mieście Munster, wizyta w BASF Coatings GmbH (Glasuritstr.1, 48165 Munster), 
obiadokolacja i nocleg w Munster 
7//07/2015 (wtorek)   
Śniadanie, przejazd Munster-Lemgo ok. 120km, wizyta w Hochschule Ostwestfalen Lippe Fachbereich 
Produktion und Wirtschaft (Liebigstraße 87, 32657 Lemgo), przejazd Lemgo-Wolfsburg ok. 200km, 
obiadokolacja i nocleg w Wolfsburgu 
8/07/2015 (środa) 
Śniadanie, przejazd po mieście Wolfsburg, wizyta w zakładach Volkswagen (Tor 17 Südstraße, 38436 
Wolfsburg), obiadokolacja w Wolfsburgu lub na trasie podczas przejazdu Wolfsburg-Szczecin, ok. 400km. 
 
Dopuszcza się możliwość zmian dotyczących odwiedzanych miejsc, nie wpływające w istotny sposób na 
łączną liczbę kilometrów (ok. 2000 km), bez zmiany miejsc noclegów. 
 
Transport: Dopuszcza się transport autokarem lub busem mieszczącym całą grupę, wraz z obsługą zgodnie  
z przepisami w zakresie czasu pracy kierowców. Wymagane jest wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa 
dla pasażerów i klimatyzację. Opłaty drogowe i parkingowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia 
podczas transportu leżą po stronie wykonawcy. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia przejazdów pomiędzy miejscami zakwaterowania, wizytowanymi obiektami oraz centrum miasta. 
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Noclegi: Zakwaterowanie w pokojach z dostępem do łazienek z pełnym węzłem sanitarnym. Cała grupa 
powinna być zakwaterowana w jednym obiekcie, w pokojach 1, 2 lub 3-osobowych, umożliwiających 
zakwaterowanie dwóch opiekunów (pokój 2-osobowy lub 2 pokoje 1-osobowe) oraz  
15 studentów, w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn. Planowane noclegi (łącznie 9): Greifswald - 1 nocleg, Hamburg - 
2 noclegi, Hannover - 2 noclegi, Munster - 3 noclegi, Wolfsburg - 1 nocleg. 
Dopuszcza się noclegi we wskazanych miejscowościach lub w ich pobliżu, w odległości do 30 km. 
 
Wyżywienie: 9 śniadań i 10 obiadokolacji z daniami na ciepło oraz zimnymi i ciepłymi napojami dla 17 osób. 
Preferowane są śniadania w miejscu noclegu. Dopuszcza się organizację obiadokolacji zarówno  
w miejscowościach, w których przewidziany jest nocleg, jak i na trasach przejazdu pomiędzy miejscowościami. 
 
Zamawiający nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia dla osoby/osób stanowiącej/-ych obsługę ze strony 
Wykonawcy. Formalności związane ze wstępem do zakładów przemysłowych i instytutów naukowo-
badawczych leżą po stronie Zamawiającego.  
 
Sposób zapłaty: przelew na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania faktury po wykonaniu usługi. 
Istnieje możliwość wcześniejszego przelania zaliczki na poczet wykonania usługi na podstawie wystawionej 
faktury proforma. Wysokość zaliczki będzie uzależniona od potrzeb związanych z rezerwacją noclegów  
i wyżywienia. 
 
O niniejsze zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r, poz. 196 z późn. zm.), w szczególności posiada aktualny wpis 
do rejestru CEOTiPT oraz gwarancję ubezpieczeniową (lub inny dokument stanowiący finansowe 
zabezpieczenie prowadzonej działalności) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
- oświadczenie wykonawcy stanowiące treść Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 
- deklarację spełnienia wszystkich warunków zamówienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), 
- wskazanie rodzaju środka transportu i opis wyposażenia, 
- opis miejsc noclegów i warunków zakwaterowania, 
- wskazanie miejsc, w których będą zorganizowane posiłki, 
- cenę usługi brutto w złotych (PLN) uwzględniającą wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym również koszty obowiązkowego ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdu, 
- wykaz co najmniej 2 usług turystycznych (każda świadczona na rzecz innego zamawiającego  
i trwająca nie krócej niż 5 dni) w zakresie organizacji zagranicznych wycieczek objazdowych dla grup 
zorganizowanych, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz  
z załączonymi dokumentami (np. poświadczenia, referencje itp.) stwierdzającymi ich należyte wykonanie. 
Wykaz powinien zawierać nazwę wykonanej usługi, datę wykonania usługi oraz nazwę i adres zamawiającego, 
na rzecz którego usługa została wykonana - wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl (opatrzona podpisem osoby/ób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy – 
skan dokumentu) lub dostarczona pocztą lub osobiście do biura projektu do dnia 13 marca 2015 r.  
do godz. 15.00. Siedziba biura: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie, Al. Piastów 42,  
71-065 Szczecin, pok. 422. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 
 
OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) cenę usługi - 100 pkt. - zasada minimalizacji 
Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
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, jak też zastrzega się unieważnienie niniejszego zapytania ofertowego bez wyboru 
wykonawcy. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego/Oferty  
 

 
 
 

…………………………………………                                     
  /nazwa (firma) i adres Wykonawcy/ 
 
          
 
 

 

OŚWIADCZENIE  
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 

 
 
 
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia …………. 
 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(-śmy) powiązani z Zamawiającym 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. 

 
 
 
 
 

............................dnia..........................                                                 ......................................................      
                                                                                                                                           podpis osoby lub osób uprawnionych 

                                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego/Oferty  
 

 

 
…………………………………………                                     
  /nazwa (firma) i adres Wykonawcy/ 

 
 
 

WYKAZ USŁUG 
 
 
L.p Nazwa (przedmiot) wykonanej usługi 

 

Data wykonania usługi 
(od – do) 

Nazwa i adres odbiorcy usługi 

 
 
 
1 

   

 
 
 
2 

   

 
 
 
… 

   

 
 

Dla co najmniej 2 pozycji powyższego Wykazu usług turystycznych (każda świadczona na rzecz innego 
zamawiającego i trwająca nie krócej niż 5 dni) w zakresie organizacji zagranicznych wycieczek objazdowych 
dla grup zorganizowanych, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) 
– załączyć należy dokumenty potwierdzające, że usługi przedstawione w Wykazie zostały wykonane należycie 
(dokumentami takimi mogą być w szczególności referencje, protokoły odbioru oraz każdy innych dokument 
wystawiony przez odbiorcę wykonanej usługi, z którego będzie wynikać, że usługa została zrealizowane 
należycie). 
 
 
 
 
 
............................dn. ..................                                                                    .................................................... 
                                                                                                                      podpis osoby lub osób upoważnionych  
                                                                                                                                          do reprezentowania  wykonawcy 
 


