
 
 

 

 

CSI-4/ 649 /18 
Katowice, 12.07.2018 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

w ramach realizowanego projektu szkoleniowego z funduszy NFOŚiGW, pt: „Planowanie partycypacyjne jako droga 
do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich 
miast” w ramach działania: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014 – 2020 

I. Informacje ogólne: 
 
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach  
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach przedmiotowego  

   Projektu oraz w zgodzie z panującymi przepisami. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

        1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usługa transportowa    
(kod CPV60000000-8) realizowana na terenie miasta Lublina w dniu 24 lipca br. oraz w dwóch kolejnych 
terminach (analogiczna usługa) podanych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 
        2. Opis przedmiotu zamówienia:  

    zamówienie obejmuje przewóz grupy osób  (20-30 osób) z dzielnicy Węglin Północny w okolice kolonii Lipniak      
    (maksymalna długość trasy w jedną stronę - 7 km). Usługa realizowana w dwie strony.  
  
3. Prosimy o podanie w ofercie następujących danych: 
- cenę netto/brutto za 1 km, 
- licencja na przewóz osób, 
-  warunki płatności (preferowany termin płatności 30 dni). 

 
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty: 
 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, tj. cena = 100%. 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie 

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

 
IV. Miejsce i termin składania ofert: 
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 19 lipca 2018 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie 
Zamawiającego: 
Główny Instytut Górnictwa, Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79a, 40 - 166 Katowice, fax: 32 259 
27 74; e-mail: atochowicz@gig.eu. Informacji udziela: mgr Aleksandra Tochowicz tel. 32/259 26 04 

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie 
od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania 
przyczyny. 



4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o 30 procent, w zależności od 
ostatecznej liczebności grupy uczestników oraz ostatecznej długości trasy (cena jednostkowa pozostaje bez 
zmian). Ostateczna ilość osób, konkretna trasa oraz godzina przejazdu zostanie podana najpóźniej na 3 dni 
przed planowanym terminem. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu, najpóźniej na 5 dni przed pierwotnie zaplanowanym 
terminem. 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 


