
Rybnik, dnia  4 września 2019 r. 

 

 
Zapytanie ofertowe  

dotyczy: transport uczniów klas III   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku   - 

usługa. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku 

ul. Borki 37D 

44-200 Rybnik  

Adres e –mail: zsp7rybnik@gmail.com 

Telefon: 32 4247278 

Fax: 32 4247278 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów na basen  Zespołu Szkolno-    

             Przedszkolnego nr 7 w Rybniku  - usługa zgodnie z załącznikiem nr 1.  

 

Kod CPV 
     60140000 – 1 -  nieregularny transport drogowy 

2. Rodzaj zamówienia: usługa  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: transport uczniów w liczbie 24 plus 3 

opiekunów  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybnik na basen w okresie od 

16.09.2019r. do 05.06.2020r. 

 - wyjazd każdy poniedziałek i piątek w dni nauki szkolnej godzina 10,40, 

  - powrót z parkingu basenu Fundacja PGE Energia Ciepła ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik   

      godzina 12;15 

  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- zawierać wypełniony Załącznik nr 1. 

 

 

 



Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (w załączeniu). 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

zsp7rybnik@gmail.com , faksem na nr:  32 4247278, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na  adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku,  ul. Borki 37D, w godzinach Pn-Pt  7.00-

15.00 do dnia  11 września 2019 r. z dopiskiem:  

Oferta na transport uczniów na basen   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  zsp7.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

VII. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 12 września 2019 r. na stronie 

internetowej pod adresem ZSP7.bip.edukacja.rybnik.eu. Wyłoniony wykonawca zostanie 

poinformowany drogą elektroniczną. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Irena Horst-Baryła pod numerem telefonu: 32 4247278. 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

 Transport uczniów na basen (załącznik 1) 

 Wzór formularza ofertowego (załącznik 2 ) 

 Wzór oświadczenia Wykonawcy (załącznik 3) 

 Projekt umowy (załącznik 4). 

 


