Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski
00-046 Warszawa, Nowy Świat 69
tel.: + 48 22 828 02 84; fax: +48 22 828 02 85
al@al.uw.edu.pl • http://www.al.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 22 MAJA 2014 r.
Zapewnienie usługi transportowej w dniach 10 i 12 czerwca 2014 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
II. TRYB POSTĘPOWANIA
W oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr
164, poz. 1163 z późn. zmianami z 2006r.) zamówienie poniżej 30 tys. euro netto będzie
udzielone z uwzględnieniem zasad celowości, oszczędności oraz terminowości. Zapytanie
w celu wybrania najkorzystniejszej oferty zostaje umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa
zlecenia na zapewnienie usługi transportowej (wynajem autokaru z kierowcą) – przewóz
uczestników warsztatu szkoleniowego w dn. 10 czerwca b.r. na trasie Warszawa-Łochów
oraz w dn. 12 czerwca b.r. na trasie Łochów-Warszawa.
IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
• 10 czerwca 2014 r. (wtorek), godziny przedpołudniowe, trasa przejazdu: WarszawaŁochów (ok. 75 km)
• 12 czerwca 2014 r. (czwartek), godziny przedpołudniowe, trasa przejazdu: Łochów Warszawa
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
a) Wymagania niezbędne:
- autokar klimatyzowany, przystosowany do przewozu min. 40 osób
- ważna polisa ubezpieczeniowa
- doświadczenie i poświadczenie rzetelności wykonania usług; prosimy o załączenie
referencji lub wskazania klientów instytucjonalnych mogących poświadczyć rzetelność
wykonanej usługi; mile widziana współpraca z Uniwersytetem Warszawskim
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą,
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czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz
zaparafowane i podpisane przez osobę (osoby) Wykonawcę.
2. Wykonawca określi cenę brutto za całość usługi.
3. Formularz cenowy zamieszczony w ofercie stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów
związanych z zamówieniem.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wymagane dokumenty ofertowe należy składać pocztą elektroniczną na adres projektMOB@al.uw.edu.pl do dn. 30 maja 2014 r.
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoba upoważniona do kontaktu: Joanna Majchrzyk, tel: 22 828 02 84
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Oferty nieodrzucone zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami (1%=1pkt):
a) cena = 60%
b) doświadczenie = 40%
40 pkt otrzyma Oferent, który przedstawi co najmniej 4 referencje lub wskaże co najmniej
4 klientów instytucjonalnych mogących poświadczyć rzetelność wykonywanych usług.
Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie niżej.
IX. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY
1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
www.al.uw.edu.pl
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni
roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich
ponownej oceny.
X. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
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