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Szczecin , 28.08. 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Szczeciński 

al. Papieża Jana Pawła li 22a 

70-453 Szczecin 

NIP: 851-020-80-05 

li. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej dla członków i 

sympatyków Ekonomicznej Akademii Seniora w dniu 13 września 2018 r. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

a/ posiadają zdolność techniczną i zawodową, 

b/ skierują do wykonania zamówienia osobę która posiada wymagane uprawnienia, 
kwalifikacje zawodowe , 

cf pojazd musi być sprawny, w dobrym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe i 
bezpieczne wykonanie niniejszego zamówienia, posiadać aktualne badanie techniczne oraz 
ubezpieczenie OC, posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, 

klimatyzację . 

3 .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Transportu z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, ul. M ickiewicza 64. 

Odjazd z parkingu WNEiZ 13.09.2018 g. 10.00, przyjazd Ostoja koło Szczecina g. 

10.20. Odjazd Ostoja g. 13.30, przyjazd ul. Mickiewicza 14.00. 
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Ili. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z terminem wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.0ferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być opatrzona 

pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, 

numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, być podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

2.Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na 

warunkach określonych w ofercie Wykonawcy . 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna zawierać opis : „Usługa transportowa dla członków i sympatyków 
Ekonomicznej Akademii Seniora w dniu 13 września 2018 r." 

Oferta powinna być przesłana w jednej z poniższych form: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy : 

sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl , latkam@univ.szczecin.pl 

• faksem na nr: 91 444 11 04, 

• pocztą, kurierem lub dostarczona osobiście na adres Uniwersytet Szczeciński -

Sekretariat Kanclerza , 70-453 Szczecin Aleja Papieża Jana Pawła li 31, wraz z 

załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed 

datą złożenia oferty. 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.09. 2018 r. godz. 15.00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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3 . Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

VI. OCENA OFERT 

1 . Zamawiający stosuje przy wyborze oferty wyłącznie kryterium najniższej ceny. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie 

prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej . Cena w ofercie uzupełniającej nie może 

być wyższa niż w ofercie pierwotnej. 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą 

mailową, przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie 

poinformowany o miejscu i terminie otrzymania zlecenia. 

VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym terminie, 

bez konieczności podawania przyczyn. 

2. Dodatkowych informacji udziela: Łatka Mirosław Sekcja Zaopatrzenia i Transportu 

tel. 91444 1107 

3.Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

• Załącznik nr 1- formularz oferty 

Sporządził 

IERDZAM 

g 'f .Q't(.lOI r , -
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załącznik numer 1 

FORMULARZ OFERTY 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

(adres siedziby Wykonawcy) 

REGON ...... .... „ ................... „ .. „ ......... „ ........ „ .......... „. NIP „ .. „ ........ „ ........ . „ ....... „.„ ..... „ .. „ .. „ .. 

nr telefonu ....................................................................................... .................... .... .. ................. . 

e-mail 

składam/y niniejszą ofertę na : 

„Usługa transportowa dla członków i sympatyków Ekonomicznej Akademii Seniora w 
dniu 13 września 2018 r." 

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 28.08.2018 r. 

Wartość wynagrodzenia netto„ ... „„ ... „ .... „ .... „ .. „zł, podatek VAT .„.„„„„ .... „ ... „.zł 

Wartość wynagrodzenia brutto.„ .. „.„ .... „.„ .... „„„zł ( słownie:„ ......... „.„.„ .. „.„„ .. „ . 

. „„ .. „.„ .... „.„„ .. „ ... „.„.„ .. „„ .... „.„ .... „.„.„.„.„.„ ..... „„ ..... „.„„ .... „.„ ........ „ ......... „ ..... „ ... .. ) 
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Ponadto oświadczam(y), że: 

Oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia. 

Akceptuję/akceptujemy warunki określone w zapytaniu ofertowym i w przypadku, gdy 
moja/nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuję się/zobowiązujemy 
się do zawarcia umowy/przyjęcia zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Ponadto wskazujemy osobę upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji umowy: 

(imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e - mail) 

Podpis(y) i pieczęć Wykonawcy: 

Miejscowość i data 


