
 
 

 
Tytuł projektu: Studia podyplomowe BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
                                   Kierunek: ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 
Nr umowy:  UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. 
Priorytet 2: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.  
Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.  
Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie 
Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra     str. 1 

 
Zielona Góra, dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 

 
POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

na świadczenie usług transportowych (osobowych) dla 30 uczestników i 2 wykładowców studiów 
podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski w ramach projektu „Studia podyplomowe: 

Budownictwo Energooszczędne, Auditing oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr:   
UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r.  

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
 

Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra,  

posiadający NIP 973-07-13-421, REGON 977924147 

 

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych (osobowych) według specyfikacji:  
 
SPECYFIKACJA - transport osobowy 

a) Transport 30 uczestników i 2 wykładowców studiów podyplomowych w celu odbycia zajęć terenowych 

realizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski w ramach projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo 

Energooszczędne, Auditing oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr: UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 

z dnia 28 lutego 2011 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

b)  Zakres obsługi – przewóz  tam i z powrotem uczestników  i wykładowców do miejsca odbycia zajęć: 

 11/12 .05. 2013 r. – Krzyżowa w województwie Dolnośląskim w okolicach Wałbrzycha:    Fundacją „Krzyżowa” 

dla porozumienia Europejskiego (dwa dni) 

25.05.2013 r. – Dychów w woj. Lubuskim: PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Dychów w Dychowie, 

adres  Dychów 6A 66-627 Bobrowice (jeden dzień) 

26.05.2013 r. – Paproć pod Nowym Tomyślem w woj. Wielkopolskim (jeden dzień),  

01.06.2013 r. – Kalsk (biogazownia w Kalsku) (jeden dzień), 

22.06.2013 r. – Pyrzyce (geotermia) (jeden dzień), 

23.06.2013 r. – Świebodzin  (jeden dzień). 

c. Miejsce wyjazdu i powrotu:  

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Prof.Szafrana 1 
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d. Usługa świadczona będzie na najwyższym poziomie, a mianowicie: 

 autokar będzie posiadał min. 35 miejsc pasażerskich, pasy bezpieczeństwa, rozkładane fotele, mikrofon 

klimatyzację, 

 kadrę tworzyć będą znakomicie wyszkoleni, odpowiedzialni i kulturalni kierowcy z wieloletnią praktyką 

w sektorze transportu osobowego, 

 każdy z uczestników i wykładowców objęty będzie podczas podróży ubezpieczeniem OC i NW. 

2. Rozliczenie wykonania usługi: 

 dzienna karta drogowa (z wyszczególnionymi trasami, godziną rozpoczęcia wyjazdu z siedziby 

Zamawiającego i powrotu do siedziby Zamawiającego). Wyjazd oraz przebieg kilometrów winien być 

potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego,  

 przebieg kilometrów liczony jest od miejsca podstawienia autokaru  (bez dojazdu), 

 zasady i termin płatności - przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury. 
3. Termin realizacji:  

Rozpoczęcie realizacji usługi:  od dnia 11 maja 2013 r. 

Zakończenie realizacji usługi:  do dnia 30 czerwca 2013 r. 

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem FORMULARZA OFERTOWEGO 

stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania w trybie zapytania o cenę. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

4. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, określając wysokość wynagrodzenia brutto za 1 km 

świadczenia usługi. 

5. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca na czas ważności umowy i nie będzie 

podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie przy 

zachowaniu postawionych w zapytaniu wymagań. Dla uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji w kwestiach 

formalnych  prosimy o kontakt tel. 502-61-29-43  lub e-mail: certyfikacja@wils.uz.zgora.pl 

6. Formularz oferty, wszystkie załączniki winne być opieczętowane i podpisane przez osobę umocowaną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na usługi transportowe”, w siedzibie 

Zamawiającego w Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, 

ul. Prof.Szafrana 1, w pokoju nr 417 (IV piętro) w terminie do dnia 06 maja 2013 r., do godz.10.00.  

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 maja 2013 r., o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego. 

Dla uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji w kwestiach formalnych  prosimy o kontakt tel. 502-61-29-43   

lub e-mail: certyfikacja@wils.uz.zgora.pl 
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IV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY  
 
1. Termin realizacji umowy od dnia 11 maja 2013 r.  do dnia 31 lipca 2013 r.  
2. Zasady i termin płatności - przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury 

V. SPOSÓB OCENY OFERT  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, odpowiadająca wszystkim warunkom 

przedstawionym w niniejszym postępowaniu w trybie zapytania o cenę  

Załączniki:  

1. FORMULARZ OFERTOWY 


