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Tarnów, dn. 23.10.2019 r. 

Zapytanie ofertowe  

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, jako 
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usług 
transportowych dla uczestników II edycji projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-
opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących 
rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku 
pracy”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. 
 
1. Zamawiający  

Tarnowska Szkoła Wyższa 
ul. Ignacego Mościckiego 27 
33-100 Tarnów  
woj. małopolskie 
NIP: 869-183-12-21 

2. Termin składania ofert: 

do dnia 04.11.2019 r. do godz. 16:00 

3. Miejsce i sposób składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów: 

3.1.przesłać w zamkniętej kopercie na adres Tarnowska Szkoła Wyższa,  

ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów z dopiskiem dotyczy zadania pn. „Realizacja 

usług transportowych dla uczestników projektu ,,Młody odkrywca z gałązką 

tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych 

służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 

niezbędnych na rynku pracy’’, 

3.2.złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Tarnowskiej Szkole Wyższej,  

ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów z dopiskiem dotyczy zadania pn. Realizacja 

usług transportowych dla uczestników projektu ,,Młody odkrywca z gałązką 

tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych 

służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 

niezbędnych na rynku pracy”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 

16:00. 

 
UWAGA: liczy się data wpływu oferty. 

 
4.Informacja o składaniu ofert częściowych i wariantowych: 
4.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
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5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
Magdalena Osiak, nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia  
14 657 10 55 wew.12 
 
6. Opis przedmiotu zamówienia: 
6.1 Kod CPV zamówienia:  60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

6.2 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług transportowych dla uczestników 

projektu ,,Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia  

i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych  

i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy” finansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

6.3 Cena zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

 
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 
8. Kryteria wyboru: najniższa cena. Cena – 100%. 

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 
Cena brutto oferty najtańszej 
------------------------------------- x  100 = ilość punktów 
Cena brutto oferty badanej 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.  

W przypadku, gdy w niniejszym postepowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający weźmie pod uwagę datę wpływu oferty. 

 
9. Wykaz załączników: 
 
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

 

 
 


