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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
na „Transport dzieci i młodzieży w roku 2019” 

 
Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 
euro. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Pałac Młodzieży w Warszawie  

Pl. Defilad 1,  
00-901 Warszawa 
 
tel. 22/ 620-33-63, faks 22/ 620-54-11 
www.pm.waw.pl 
 
DANE DO FAKTURY: 
 
NABYWCA/PODATNIK 
Miasto Stołeczne Warszawa 
Pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
NIP 525-22-48-481 
 
PŁATNIK/ODBIORCA 
Pałac Młodzieży w Warszawie 
00-901 Warszawa 
Pl. Defilad 1 (PKiN) 
 

II. WPROWADZENIE 

1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.). 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad 
uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie 
stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

4. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec zamawiającego w związku              
z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów    
i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub 
wyboru innego wykonawcy. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
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6. Zamawiający informuje, że od powyższego postępowania nie mają zastosowania 
procedury protestów i odwołań. 

 
III.  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFER 
 
Niniejsze zaproszenie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 
Postępowanie nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość 
zamówienia poniżej 30 000 euro.  
Zamawiający – Pałac Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1, oświadcza, że niniejsze zapytanie 
ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej 
pod względem cenowym.  
 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów turystycznych z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami bagażowymi. 
Liczba miejsc siedzących w autobusie musi być uzgodniona każdorazowo z Zamawiającym.  

Dowóz dzieci i młodzieży na trasie Warszawa-Giżycko-Warszawa – ilość km – 270 km. 

Zamawiający finansuje przewóz dzieci zgodnie z trasami przejazdu. Zamawiający pokrywa 
koszty dojazdu autobusu z bazy i do bazy Wykonawcy do 250 km. Z uwagi na zmiany 
organizacyjne pracy w trakcie roku szkolnego oszacowana liczba kilometrów ze względu na 
zmiany tras może ulec zmianie. 

Liczba miejsc siedzących w autobusie musi być uzgodniona każdorazowo z Zamawiającym. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r., Wykonawca zrealizuje, około 12 usług 
na wskazanych poniżej warunkach: 
 

 luty 2019 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do Ośrodka 
Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu 700. Usługa realizowana przez 1-2 
autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

 luty 2019 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego            
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży). Godzina odjazdu 1200. Usługa realizowana przez 
1-2 autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
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 maj 2019 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do Ośrodka 
Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana przez 1-2 
autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

 maj 2019 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego           
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży).  Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez 
1-2 autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

 czerwiec 2019 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do 
Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana 
przez 7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, 
pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

 lipiec 2019 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego         
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży) Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez 
7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

 lipiec 2019 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do Ośrodka 
Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana przez 7-8 
autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

 lipiec 2019 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego         
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży). Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez 
7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 

 
 lipiec 2019 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do Ośrodka 

Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana przez 7-8 
autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
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 sierpień 2019 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego     
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży). Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez 
7-8 autokarów turystycznych o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi. 

 
 wrzesień 2019 na trasie: Warszawa-Pieczarki – (odjazd spod Pałacu Młodzieży do 

Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach). Godzina odjazdu: 700. Usługa realizowana 
przez 1-2 autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, 
pasami bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

 wrzesień 2019 na trasie: Pieczarki-Warszawa – (odjazd z Ośrodka Wypoczynkowego     
w Pieczarkach do Pałacu Młodzieży). Godzina odjazdu: 1200. Usługa realizowana przez 
1-2 autokary turystyczne o pojemności 45/50 osób, każdy z klimatyzacją, pasami 
bezpieczeństwa zainstalowanymi przy fotelach pasażerów i dużymi lukami 
bagażowymi, 
 

 Strony na podstawie wspólnych uzgodnień dopuszczają możliwość zmiany terminu           
i   sposobu wykonania Usługi (dalej: „Zmiana”), z zastrzeżeniem, iż Zmiana nie może 
być dokonana później niż na 14 dni przed pierwotnie ustaloną datą wyjazdu. 

Szczegółowe terminy podamy w późniejszym czasie. 

Zamawiający nie zapewnia kierowcom noclegów w Warszawie i w Pieczarkach oraz posiłków                    
w Warszawie. 
 

V.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Rozpoczęcie: 01.01.2019 r. do 30.12.2019 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
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Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  

 kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert) odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym 
zamówieniem oraz kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
osób; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług (co najmniej dwie), w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania        
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

 Wykonawca do oferty dołączyć musi wykaz pojazdów - według wzoru dołączonego do 
formularza ofertowego. Każdy wymieniony pojazd musi posiadać aktualne badanie 
techniczne. 

Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami w wykonywaniu usługi. 

 

VI. Termin składania ofert 

Ofertę cenową można: 

a) dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1,           
00-901 Warszawa, I piętro pokój 203, lub 

b) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Pałac Młodzieży, 00-901 Warszawa            
Pl. Defilad 1, lub 

c) przesłać e-mailem na adres agudzak@pm.waw.pl, rmikita@pm.waw.pl  
tkulik@pm.waw.pl  

do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 16.00. 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium oceny ofert. Niniejsze Zapytanie 
Ofertowe nie stanowi zobowiązania Pałacu Młodzieży do zawarcia umowy. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez 
podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert. 

 

VII. Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
jest: 
 
cena  –  100 % 
 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów faksem lub         
e-mailem w możliwie najkrótszym terminie. 

3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 
stanowi do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

4. Wykonawca w cenie przewozu (brutto) powinien ująć wszystkie dodatkowe koszty m.in.: 
ubezpieczenie autokaru oraz osób przewożonych, zapewnienie pojazdu zastępczego, 
oznakowanie pojazdu (zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów) 
oraz wszystkie inne koszty związanie z transportem. 

5. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu, Wykonawca 
zapewni autokar sprawny i dopuszczony do ruchu drogowego, posiadający aktualne 
badanie techniczne, pasy bezpieczeństwa i odpowiedni stan techniczny, nie starszy niż 
ośmioletni. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z awarią 
pojazdów. 

7. W przypadku awarii środka transportu w trakcie przejazdu lub wystąpienia innych 
zdarzeń uniemożliwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, 
Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy     
o takich samych parametrach technicznych i wyposażeniu, bez naliczania dodatkowej 
opłaty.  

8. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli autobusów Wykonawcy pod względem 
stanu technicznego, czystości, wyposażenia, oznakowania, a także prawidłowości 
wykonywania usług przewozowych zgodnie z treścią umowy. 
 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  

1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
imię i nazwisko:  

Teresa Kulik tel. 506-434-130, tkulik@pm.waw.pl 
Robert Mikita tel. 22/620-33-63 rmikita@pm.waw.pl 
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       od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00. 

2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalnych: 
imię i nazwisko:  

Anna Gudzak tel.: 506-436-123, fax.: 22-620-54-11, agudzak@pm.waw.pl, 
      od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00. 
 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę cenową można: 

a) dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1,           
00-901 Warszawa, I piętro pokój 203, lub 

b) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Pałac Młodzieży, 00-901 Warszawa             
Pl. Defilad 1, lub 

c) przesłać e-mailem na adres agudzak@pm.waw.pl, tkulik@pm.waw.pl  

do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 16.00. 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium oceny ofert. Niniejsze Zapytanie 
Ofertowe nie stanowi zobowiązania Pałacu Młodzieży do zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez 
podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert. 

 

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r. 


