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Nr zamówienia ZP/630/009/2018                                               Gdańsk, dnia 12.06.2018 r. 
 

 
       

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
 

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, działając na podstawie art. 4 

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

informuje o udzielanym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro i zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu autokaru z kierowcą. 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przewiezienie  grupy uczestników konferencji ( nie mniej niż 60 osób – max. 100 osób) 2 autokarami na trasie 
Gdańsk Politechnika Gdańska – Hotel Królewski, Gdańsk ul. Ołowianka 1 w terminie 05.07.2018 r. 
 
Data: 05.07.2018 r. 
- wyjazd z siedziby Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk około godziny 18:30   
  (zamawiający zastrzega możliwość zmiany godziny wyjazdu o +/- 10 min.) 
- przewiezienie  grupy uczestników na trasie Politechnika Gdańska – Hotel Królewski, Gdańsk ul. Ołowianka 1 
 
Zamawiający wymaga aby:  
 
1) Wykonawca dysponował 2 autokarami na liczbę miejsc łącznie: 100 
2) Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania krajowego transportu osób;  
3) Wykonawca posiadał aktualną polisę ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych  
    wypadków;  
4) Wykonawca zachował należytą staranność przy realizacji zamówienia;  
5) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane były wyłącznie przez ustanowionych 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy;  
6) Autokary były czyste, wyposażone w fotele pasażerskie lotnicze, posiadały czynny system ogrzewania i wentylacji  
    lub klimatyzacji i sprawne WC;  
7) Pojazd był w pełni sprawny technicznie, przystosowany do transportu co najmniej określonej w opisie przedmiotu  
    zamówienia liczby osób, przy zapewnieniu wszystkim przewożonym osobom miejsc siedzących;  
8) Stan techniczny pojazdu spełniał warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodne z obowiązującymi   
    przepisami o transporcie drogowym; 
 
Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również za pełną dokumentację 
wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi ich przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie czasu pracy kierowcy oraz 
przestrzegania ogólnych warunków przewozu.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego w przypadku, gdy warunki 
techniczne pojazdu wzbudzą wątpliwości zamawiającego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie 
będzie mógł uczestniczyć w ruchu, wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy, 
odpowiadający wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu, w czasie nie dłuższym niż 0,5 godziny od 
zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego.  
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W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd odpowiadający 
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie później niż w ciągu 0,5 godziny od momentu zgłoszenia 
awarii przez zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego, koszty związane z 
usunięciem awarii, koszty powstałe w związku z transportem pojazdu do siedziby wykonawcy oraz koszty 
uczestników wyjazdu i zamawiającego powstałe na skutek awarii będą obciążać wykonawcę. 
 
2. Oferta powinna zawierać: 

a) przedmiot zamówienia, 
b) cena powinna być podana w kwocie brutto za realizację  usługi z uwzględnieniem wszystkich kosztów 

związanych z prawidłową realizacją zamówienia, 
c) termin ważności oferty, 

 

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
a) cena musi być określona w złotych polskich; 
b) cenę oferty należy określić w wartości netto za dobę usługi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
c) w przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, 

tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert; 
d) cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do należytej tj. prawidłowej i terminowej 

realizacji usługi, w szczególności koszty paliwa, ubezpieczenia, dojazdów, postoju, opłaty za parking, opłaty 
drogowe, koszty wyżywienia i ewentualnego noclegu kierowcy obciążają Wykonawcę, który powinien wliczyć je 
w cenę oferty.  

 
4. Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2018 r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, 
pok. 116faxem nr 58 347 24 45 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl z podaniem w tytule maila 
ZZ/630/009/2018. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i 

muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o 
wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: logistyka@eti.pg.gda.pl. 

 

5. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Cena – 100%. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia i 
zaproponuje najniższą cenę. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyn. 
 

7. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, która stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. 
 

8. Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu: 
1) wzór oferty; 
2) wzór umowy. 
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