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Kraków, dnia 11 grudnia 2018 r. 

 
 

 

Zapytanie ofertowe 
nr sprawy:  BZP-3941-74/2018 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  

31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13  

REGON: 000275783,  NIP: 675-00-07-570,  

tel. (12) 299-20-42   
www.asp.krakow.pl,  zp@asp.krakow.pl   

 
zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację usługi będącej przedmiotem  

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej  w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2018 poz. 1986) na podstawie 

z art. 4 pkt 8) tejże ustawy, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie                      

z Instrukcją dokonywania zakupów i zlecania usług  w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie.  

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Postępowanie jest oznaczone numerem referencyjnym: BZP-3941-74/2018. We 

wszelkich kontaktach z Zamawiającym w przedmiocie niniejszego postępowania, 

Wykonawcy winni powoływać się na podane oznaczenie sprawy.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu 

terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ przygotowanie 

oferty, Zamawiający przedłuży termin wyznaczony na składania ofert. O dokonanych 

zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje zamieszczając treść zmian na stronie 

internetowej Zamawiającego, gdzie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. 

4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną z zastrzeżeniem wyjątków 

wskazanych w treści zapytania. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z organizacją wyjazdu 

naukowo – artystycznego – Wiedeń ASP 2019 z cyklu „Powrót do Źródeł”    

dla studentów i pracowników  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                  

w Krakowie.  

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 

1) wynajem autokaru klasy LUX – (nie starszy niż z 2012 roku) spełniającego 

standardy dla tras dalekobieżnych (wyposażonym  w klimatyzację, WC, kawo-bar) 

do realizacji usługi transportowej opisanej w pkt 2), zapewniający miejsca 

siedzące dla wszystkich uczestników; 

http://www.asp.krakow.pl/
mailto:zp@asp.krakow.pl
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2) usługę transportową – przewóz autokarem na trasie  Kraków – Wiedeń – Kraków 

oraz jazdę po Wiedniu  (zwiedzanie) - wg harmonogramu określonego w pkt 3) 

Dla realizacji przewozu Wykonawca ma obowiązek zapewnić dwóch doświadczonych 

kierowców znających realia komunikacyjne na terenie objętym wyjazdem, 

posiadających wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do prowadzenia 

środków transportu z uwzględnieniem zakresu objętego zamówieniem. 
 

3)  Harmonogram  zwiedzania podczas wyjazdu: 

 Kraków, wyjazd około godz. 08:00 w dniu 2 stycznia (środa) 2019 roku – parking 

przy Hotelu Wyspiański w Krakowie przy ul. Westerplatte 15, 

1 dzień – 2.01.2019 roku / środa / 

* ok. godz. 16:00 przyjazd do Wiednia, zwiedzanie miasta, objazd Ringstrasse   

    Zakwaterowanie i nocleg w hotelu   

 

2 dzień 3.01.2019 /czwartek/ 

 

Godz. 9:00 Śniadanie w hotelu, 

    po śniadaniu - Zwiedzanie Muzeum Historii Sztuki /Kunsthistoriesches Museum 

– ekspozycja stała oraz wielka czasowa wystawa PIETER BRUEGEL, 

Leopoldimum, MUMOK, zwiedzanie miasta, 

Ok. 18:30 – wyjazd na kolację 
 

3 dzień 4.01.2019 /piątek/ 

Godz. 9:00 Śniadanie w hotelu, 

        Zwiedzanie muzeów: 

        Belveder - Wystawa Egona Schielego w 100-lecie śmierci artysty,     

        Albertina – wystawy Claude Monet – malarstwo i rysunki, od Moneta do     

Picassa,  Sztuka współczesna z kolekcji Herberta i Rity Baltimer,  
 

        ok. 17:30 obiadokolacja  

        wieczorem wyjazd powrotny do Krakowa  

        powrót do Krakowa przewidziany około godziny 1:00/2:00  dnia 5.01.2019 r.    

/sobota/  

4) zapewnienie dwóch noclegów (z 2/3 stycznia i z 3/4 stycznia 2019) dla 51 osób                 

w hotelu standard **/*** w pokojach 1, 2 i maksymalnie 3 osobowych                          

z własnymi łazienkami oraz śniadaniami.     

5) zapewnienie wyżywienia  - 1 obiadokolacja w Grinzingu w dniu 3 stycznia, + 1 

obiadokolacja w centrum Wiednia w dniu 4-go stycznia + (śniadania w hotelu) dla 

51 uczestników wyjazdu, 

6) zapewnienie na czas trwania wyjazdu opieki  pilota/przewodnika posiadającego 

orientację w topografii miast i znajomość placówek muzealnych wymienionych 

powyżej  w harmonogramie  wyjazdu, znającego język niemiecki bądź angielski. 

Pożądane aby pilot/przewodnik posiadał wiedzę z historii sztuki  co ma istotne 

znaczenie ze względu na cel naukowo – dydaktyczny wyjazdu, którego 

uczestnikami będą  studenci  Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki  w Krakowie, 

7) zapewnienie ubezpieczenia uczestników w zakresie NNW +KL - 51 osób 
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3. Pozostałe wymagania szczegółowe, warunki realizacji i sposób rozliczeń zawiera wzór 

przyszłej umowy stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszego zapytania.   

Kody CPV 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy 

turystycznej CPV 63511000 - 4 organizacja wycieczek    

 
IV. TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA   

 od  dnia  2 stycznia 2019 roku do dnia 5 stycznia 2018 roku    

Wyjazd z Krakowa w dniu 2 stycznia 2019 roku ok godz. 08:00 z parkingu przy Hotelu 

Wyspiański w Krakowie,  ul. Westerplatte 15   

Powrót do Krakowa w dniu 5 stycznia 2019 roku ok. godz. 1:00/2:00  (parking przy 

Hotelu Wyspiański w Krakowie,  ul. Westerplatte 15.   

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż spełniają 

warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:  

 

- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie 

ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,  zrealizował  co najmniej  

pięć usług  organizacji wyjazdów fakultatywnych o  zakresie  porównywalnym                                  

z   przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem.  

 

- wraz z ofertą należy złożyć wykaz wykonanych, usług   w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania w.w. warunku, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem 

dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie  – według 

załącznika nr 3 do niniejszego zapytania. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.    

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań                  

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku ustanowienia przez 

Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie 

potwierdzoną jego kopię. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia przez kilku wykonawców – oryginalne pełnomocnictwo podpisane przez 

wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia bądź notarialnie 

potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres 

umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.  

8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę 
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– w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie                  

w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby 

właściwej (poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 

czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób 

umożliwiający identyfikację osoby parafującej lub podpisującej (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki. 

10. Oferta musi zawierać: 

1) formularz  ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania 

2) wykaz zrealizowanych usług - na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia 

oraz dokonania oceny kryterium „doświadczenie” wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do zapytania 

3) upoważnienie/pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana 

przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się  o zamówienie   

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia określony w zapytaniu                 

i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie               

z wymaganiami Zamawiającego.  W cenie oferty należy ponadto  uwzględnić  podatki                    

i opłaty drogowe, opłaty parkingowe, paliwo, koszty autostrad, tuneli oraz koszty 

postoju,  jak również koszty wyżywienia i noclegów kierowców oraz 

pilota/przewodnika.   

2. Cena oferty winna być podana w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem 

obowiązującej stawki podatku VAT zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym 

zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  

3. Ceny wymienione w ofercie należy podać z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku 

4.   Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto przedstawioną                        

w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)   

VIII. KRYTERIA WYBORU I TRYB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:   

 

1) Cena ofertowa brutto– znaczenie 80%                                                                         

                       2)     Doświadczenie Wykonawcy - znaczenie  20 % 

 

Ocena oferty będzie dokonywana wg  następujących zasad:  (1% = 1 pkt ) 

 

Ad.1) ocena złożonych ofert - w kryterium „cena ofertowa [ C ]” nastąpi wg 

następującego wzoru: 

                                                     (Cmin) 

Liczba punktów dla kryterium [C]=    ……..….…   x 80%  x  100 pkt 

                                                      (Cb) 

gdzie: 

 

Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena ofertowa oferty badanej. 

 

Za kryterium „cena ofertowa - C” wykonawca może otrzymać maksymalnie 

80 pkt. 

 

      Ad. 2) ocena złożonych ofert dla każdej części z w kryterium „Doświadczenie 

Wykonawcy   [ D ]” nastąpi wg następujących zasad: 
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Punktowana będzie liczba wykazanych zrealizowanych usług o zakresie i poziomie 

wyznaczonym  warunkiem posiadania wiedzy i doświadczenia  (na podstawie złożonego 

wykazu na lub wg załącznika nr 3) 

                - Wykazane pięć usług (wymagane minimum na potwierdzenie spełnienia 

warunku wiedzy  i doświadczenia) – 0 pkt  

                -  Wykazane sześć do dziesięciu usług  – 50 pkt  

                -  Wykazane powyżej dziesięciu usług tj. 11 i więcej  – 100 pkt 

 Liczba punktów  dla kryterium [D] = liczba przyznanych punktów za 

doświadczenie Wykonawcy x waga 20 % 

Jeśli Wykonawca nie złoży w ofercie wykazu wykonanych usług na potwierdzenie spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia, a   na wezwanie Zamawiającego złoży wykaz zawierający 

więcej niż    usługi  Zamawiający  przyzna  w zakresie kryterium doświadczenia 0 pkt. 

 

Za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy [ D ]” wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 20 pkt. 

 

2. Łączna ilość punktów (P) będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:  

 

P = C + D 

  

Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie, zostanie uznana oferta, 

która uzyska największą łączną ilość punktów za  obydwa kryteria oceny 

ofert. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt łącznie.  

 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych oferty wybierze ofertę  z najniższą ceną.    

4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. 

5. Zamawiający odrzuci oferty, które : 

- będą zawierały błedy, które nie pozwalają na ocenę oferty, 

- złożą Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, 

- nie będą spełniać wymagań określonych w zapytaniu ofertowym w tym tych, które 

będą niekompletne, 

- zostaną złożone po terminie składania ofert, 

- będą nieczytelne, 

- ich złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. 

6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie 

www.asp.krakow.pl  informację  o  rozstrzygnięciu postępowania. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w zapytaniu i została wybrana jako najkorzystniejsza,                    

z zastrzeżeniem zapisów rozdziału X ust.1. 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w formie elektronicznej (skan z podpisem osoby upoważnionej zgodnie                         

z zasadami reprezentacji Wykonawcy) należy przesłać na adres e-

mail:zp@asp.krakow.pl  w terminie  do dnia 18 grudnia 2018 roku r., do godziny 

10:00. 

2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (zostaną 

odrzucone) 

http://www.asp.krakow.pl/
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3. Oferta musi być czytelna – oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną 

odrzucone) 

X.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE  UMOWY 
 

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 do zapytania. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postepowania bądź zmiany 

warunków,  jego unieważnienia w całości lub części, także po jego zakończeniu, bez 

podania przyczyn. 

2. Uprawnionym  do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

mgr Anna Dąbkowska -  specjalista ds. zamówień publicznych – tel. (12) 299-20-42          

(w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30);                  

e-mail: zp@asp.krakow.pl 

 
 

Kanclerz 

/-/ 

dr Jolanta Ewartowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIKI:   
 

- formularz ofertowy - załącznik nr 1 

- wzór umowy - załącznik nr 2  

- wykaz usług – załącznik nr 3 
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