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ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 
 

dotyczące postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu: 

na transport wizyta studyjna w organizacji partnerskiej w Bjerringbro (Dania) związanym z 
działaniem 3  projektu „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców 

Powiatu Myślenickiego” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy  z nowymi krajami Unii Europejskiej. 

 
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 

Postępowanie nr 5/12/2012 
 
1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego 
 
Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS 
Ul. Leśna 13a 
32-400 Myślenice 
KRS 0000314641 

strona www.arts-fun.pl, www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl 
 

 
2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
 
Izabela Janczak 
Kom. 794 603 701 
e-mail: izabela.janczak@arts-fun.pl 
 
oraz 
Agnieszka Dudek 
Kom. 605 665 045 
e-mail: a.wargowska-dudek@arts.fun.pl 
 

 

 
 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

http://www.arts-fun.pl/
http://www.narzeczzdrowia.arts-fun.pl/
mailto:a.wargowska-dudek@arts.fun.pl
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Transport Myślenice - Bjerringbro (Dania) – autokar 
2 kierowców, paliwo, przejazd autostradami, przejazdy na miejscu w Bjerringbro, opłaty parkingowe, 
wszystkie opłaty związane z trasą i pobytem (kierowców).   
 
 
4. Planowane terminy usługi 
 
19 – 25 marca 2013 – pobyt w Danii 5 dni / 4 noclegi 
wyjazd z Myślenic - 19 marca - przyjazd do Bjerringbro - 20 marca godz. 11.00 
wyjazd z Bjerringbrio – 24 marca 
 
 
 

 

 
5. Zasady współpracy 
 

Płatność za usługi w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT 
 
6. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe oraz wskazywać osobę do kontaktu. 
 
 
7. Forma oferty 
 
1. Oferta może  być złożona w formie elektronicznej (podpis w formie scan)  lub w inny sposób po 
uzgodnieniu telefonicznym. 

 izabela.janczak@arts-fun.pl 
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 
do dnia  15.01.2013 
 
8. Zawartość oferty 
 
Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Zał. nr 1). 
 
 
9. Kryteria oceny ofert 
 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 
 
1.Cena brutto* (wyszczególniony VAT): 6 pkt 
2.Wyposażenie autokaru: 3 pkt w tym: 
- toaleta 1 pkt, 
- ekspress kawowy 1 pkt, 

mailto:izabela.janczak@arts-fun.pl
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- video 1 pkt. 
3.Możliwość  uwzględnienie komfortu podróży pod kątem postojów na trasie: 1 pkt 
 
 
Maksymalnie oferta może otrzymać 10 punktów. 
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu 
ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. 
 
 
9. Sposób oraz termin złożenia oferty 
 
Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: izabela.janczak@arts-fun.pl w terminie do dnia: 15.01.2013 
roku za pomocą formularza (załącznik nr 1) –formularz  podpisany i opieczętowany (w formie scan) 
lub formularz  podpisany i opieczętowany  dostarczony  pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji  
(Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS ,Ul. Leśna 13a, 32-400 Myślenice) lub inny po 
uzgodnieniu telefonicznym. 
 

 
Osobami do kontaktu są: 
Izabela Janczak 
Kom. 794 603 701 
e-mail: izabela.janczak@arts-fun.pl 
 
oraz 
Agnieszka Dudek 
Kom. 605 665 045 
e-mail: a.wargowska-dudek@arts.fun.pl 
  
 
 
10. Unieważnienie postępowania 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
11. Pozostałe informacje 
 
12.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, 
przed upływem terminu na składanie ofert. 
12.2. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie 
przekazana Wykonawcom (e-mail ) 
12.3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. 
12.4. Rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane na podstawie faktur dostarczanych przez 
Wykonawcę w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, po prawidłowym wykonaniu przedmiotu 
zamówienia. 
 
Załącznik: Załącznik nr 1– Wzór formularza oferty 

mailto:a.wargowska-dudek@arts.fun.pl

