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Krosno, dnia 01.04.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000,00 złotych netto

na usługę z zakresu zakupu biletów lotniczych do Portugalii w celu realizacji projektu
pt. „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”, o numerze 2020-1-PL01-KA102-078493
realizowanego w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji,
szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie §9 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 złotych netto w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie, wprowadzonego
Zarządzeniem
nr
59/2020
z dnia 30.12.2020 r. w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
I. Zamawiający
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
38-400 Krosno
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych:
Kraków/Rzeszów – Porto, Porto - Kraków/Rzeszów (19.06.2022 r. - 09.07.2022 r.),
19 biletów lotniczych.
III. Specyfikacja zamówienia
a) Lot bezpośredni lub maksymalnie z jedną przesiadką.
b) Cena zawiera bagaż rejestrowany (min. 20 kg) oraz bagaż podręczny.
c) Cena biletu musi obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe,
manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
a) Każdy Oferent składa jedną ofertę. Oferty powinna być złożona na formularzu ofertowym
- załącznik nr 1.
b) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta na
podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa (upoważnienia), niezbędnym elementem
takiej oferty jest oryginał, bądź odpowiednio kserokopia poświadczona za zgodność
z oryginałem takiego pełnomocnictwa (upoważnienia).
c) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

e) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f) W ofercie należy podać:
 łączną cenę netto za bilety (całościową i w podziale na poszczególne trasy przelotu
wymienione w punkcie II Opis przedmiotu zamówienia),
 podatek VAT- stawkę i łączną wartość,
 łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za bilety (całościową i w podziale na
poszczególne trasy przelotu wymienione w punkcie II Opis przedmiotu
zamówienia),
 wszystkie ewentualne koszty dodatkowe,
 przybliżony czas trwania podróży w podziale na poszczególne trasy przelotu
wymienione w punkcie II Opis przedmiotu zamówienia.
g) Cena w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie jako cena brutto.
h) Wszystkie wartości powinny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem
o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów wyceny wymienionych w lit. f)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
j) Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Oferenta w formie pisemnej w określonym
przez Zamawiającego terminie.
k) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Oferenta.
l) Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
V. Termin składania ofert
Oferty należy przesłać lub złożyć do dnia 07 kwietnia 2022 r. do godz. 10.00 do/w siedzibie
Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie, ul. ks. Stanisława
Szpetnara 9; 38-400 Krosno, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Bilety lotnicze – projekt pn.
„Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”.
VI. Termin otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w dniu 07 kwietnia 2022 r. godzina 12.00, w siedzibie
Zamawiającego - Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w
Krośnie - ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno.
VII. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 13 43 223 19.
VIII. Formalna i merytoryczna ocena oferty

1) Planowane jest przeprowadzenie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej
złożonych ofert.
a) Ocena formalna będzie polegała na weryfikacji poprawności przygotowanej
oferty oraz kompletności wymaganych załączników (ocena według kryterium
spełnia/nie spełnia). Następnie zostanie sprawdzone czy wartość
poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków zaplanowanych
w budżecie projektu i przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu
ofertowym.
b) Ocena merytoryczna - drugi etap weryfikacji złożonych ofert, do których
zostaną dopuszczone oferty, które przeszły ocenę formalną. W przypadku
złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny
merytorycznej poprawnych formalnie ofert na podstawie poniżej
przedstawionych kryteriów oceny ofert.
KRYTERIUM

WAGA

 CENA OFERTY BRUTTO

100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100
pkt.):
Punkty za kryterium „cena oferty brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty brutto
C = (C min /C o) * 100 * waga
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C min – cena brutto najtańszej oferty
C o – cena brutto badanej oferty
IX. Wybór oferty najkorzystniejszej
a) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 istnieją powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy Zamawiającym a Oferentem,
o których mowa w pkt. a.
c) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
d) Ocena ofert ma charakter niejawny. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz
wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym
oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
e) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
f) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może
wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
g) Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
h) Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający
przeprowadzi pisemne negocjacje z Oferentem, który zaoferował najniższą cenę,
w przypadku gdy Oferent, który zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje,
Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Oferentem, który zaproponował kolejną
najniższą cenę spośród pozostałych ofert.
i) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.
j) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku,
gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w terminie 7 dni
od wezwania do podpisania umowy nie zawarł umowy, odmówił podpisania umowy lub
gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn,
pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
k) Jeżeli Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie będzie zdolny do
podjęcia zobowiązania w ramach umowy w podanym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy. W niniejszej sytuacji,
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w
kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania całości zamówienia lub części
zamówienia.
X Informacja dotycząca zawarcia umowy z Wykonawcą:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta jest zgodna z warunkami
udziału w postępowaniu zawartymi w punkcie III i przyjmuje wszystkie warunki

Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę na całość zamówienia.
Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie i
miejscu podpisania umowy.

XI. Postanowienia końcowe
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
c) Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od dnia wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony do
wystawienia faktury po dokonaniu zakupu i dostarczeniu biletów bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. Zamawiający dopuszcza
udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie przesunięcie terminu
wylotu/powrotu w szczególności w związku z sytuacją związaną z pandemią COVID-19
czy zakłóceniem międzynarodowego pokoju.
e) Zapytanie nie jest realizowane w ramach prawa zamówień publicznych.
f) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
g) Ocena ofert jest ostateczna, a Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania.
h) Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
XII. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty,
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Załącznik nr 1
Miejscowość , dnia...........................................

..................................……..…….……….
Imię i nazwisko/nazwa firmy

..................................…….…….……….
nr telefonu/fax-u

..................................…….…….……….
mail

OFERTA
do
..................................……..…….……….
..................................…….…….……….
nazwa zamawiającego

Odpowiadając na skierowane do nas zaproszenie do składania ofert z dnia 01.04.2022 r.
dotyczące zakupu biletów lotniczych na trasie:
Kraków/Rzeszów – Porto, Porto - Kraków/Rzeszów (19.06.2022 r. - 09.07.2022 r.),
19 biletów lotniczych
na potrzeby realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława
Szpetnara w Krośnie projektu pt. „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”, o numerze 2020-1PL01-KA102-078493 składamy ofertę następującej treści:
Trasa przelotu
Kraków/Rzeszów – Porto
Łączna cena netto
Łączna cena brutto
(z podatkiem VAT):
Przybliżony czas trwania
podróży.

Porto - Kraków/Rzeszów

Łącznie (wszystkie bilety):
ŁĄCZNA CENA NETTO …………………...........................................................zł
podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ...........................................................zł
ŁĄCZNA CENA BRUTTO (z podatkiem VAT): ...................................................zł
Słownie brutto:………………………………………….…………………………..………
………………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
- Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy";
- Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają
podstawę prawną zwolnienia z VAT;
- Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę
prawną zastosowania innej stawki.
Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących
w jej skład elementów, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. Cenę ofertową należy skalkulować do dwóch miejsc po
przecinku.
Oświadczenie Wykonawcy
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Spełniam wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;
2. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
3. Zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się
w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym;
4. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
5. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego
zapytania ofertowego oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze indentyfikacyjnym
NIP………………………………….

....................................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Klauzula informacyjna
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.),
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks.
Stanisława Szpetnara w Krośnie (ZSP-2 Krosno), z siedzibą przy ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400
Krosno. Nr telefonu kontaktowego (0-13) 43-223-19, adres poczty email: zsp2krosno@gmail.com,
adres strony internetowej: www.zsp2krosno.pl,
2) W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Zespół Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej email:
inspektorgdpr@gmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tj. na podstawie
czynności zmierzających do zawarcia umowy, której osoba lub podmiot jest stroną w związku
z prowadzonym zapytaniem ofertowym)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu związanym z prowadzonym
zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu biletów lotniczych do Portugalii w celu realizacji projektu
pt. „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078493 realizowanego
w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na
lata 2014-2020).
5) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest dobrowolne i zarazem konieczne ponieważ
zmierza ono do zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach
niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. W tym przypadku
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia współpracy pomiędzy
ww. stronami.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu
przetwarzania oraz przez okres trwania i rozliczenia projektu i okres archiwizacji wymagany dla danej
kategorii danych określony w warunkach ogólnych umowy finansowej projektu do 13-04-2028 r.
a niezależnie od powyższego przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im.
ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.
Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
7) Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być
podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.
8) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych w rozumieniu RODO.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
10) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej
…………………………….……………..
data i czytelny podpis

