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Ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

 

dotyczące : usług transportowych  dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku 

Podlaskim realizowanych w ramach projektu: „Robimy krok w stronę samodzielności”, który jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2014-2020. 

 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi transportowe 

dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim realizowanych w 

ramach projektu: „Robimy krok w stronę samodzielności”. 

Tryb udzielania zamówienia - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w oparciu o 

rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z  uregulowaniami zawartymi w podrozdziale 6.5.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku.   

Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1 USŁUGI TRANSPORTOWE ryczałtowe na terenie Miasta Bielsk Podlaski 

Opis usługi – usługa przewozu krajowego na terenie Miasta Bielsk Podlaski dla max. 24 osób ( 

20 dzieci + 4 opiekunów), uczestniczek/ów  projektu w okresie 06.2020-06.2022 r., w tym osób z 

niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim tzw. ryczałtowej realizowanej do 

4 godzin lub do 8 godzin. 

Usługa transportowa na terenie miasta Bielsk Podlaski, na trasie Zespół Szkół Specjalnych im. 

Jana Pawła II – Zakład Doskonalenia Zawodowego - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 

–  łącznie 8 przejazdów  

Usługa transportowa na terenie miasta Bielsk Podlaski, na trasie Zespół Szkół Specjalnych im. 

Jana Pawła II – Pizzeria - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II -  2 przejazdy 

Usługa transportowa na terenie miasta Bielsk Podlaski, na trasie Zespół Szkół Specjalnych im. 

Jana Pawła II – Nadleśnictwo Bielsk Podlaski - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II -  

łącznie  4 przejazdy 



 

Usługa transportowa na terenie miasta Bielsk Podlaski, na trasie Zespół Szkół Specjalnych im. 

Jana Pawła II – Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta, 

Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  - Zespół Szkół 

Specjalnych im. Jana Pawła II – łącznie 5 przejazdów 

Usługa transportowa na terenie miasta Bielsk Podlaski, na trasie Zespół Szkół Specjalnych im. 

Jana Pawła II -lokalne firmy zakład fryzjerski, zakład szewski, zakład krawiecki, piekarnia, zakład 

kosmetyczny, zakład tapicerski, zakład mechaniczny, drukarnia, firma budowlana - Usługa 

transportowa na terenie miasta Bielsk Podlaski, na trasie Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła 

II – łącznie 7 przejazdów 

Usługa transportowa na terenie miasta Bielsk Podlaski na trasie Zespół Szkół Specjalnych im. Jana 

Pawła II- 4 miejsca praktyk po 19 przejazdów  Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II - 

łącznie 76 przejazdów – ryczałt 

 

Część 2 USŁUGI TRANSPORTOWE międzymiastowa realizowane na podstawie rozliczenia 

km  

Opis usługi – usługa przewozu krajowego międzymiastowego dla max. 24 osób ( 20 dzieci + 4 

opiekunów), uczestniczek/ów  projektu w okresie 06.2020-06.2022 r., w tym osób z 

niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim obejmująca przejazdy: 

na trasie Bielsk Podlaski- Supraśl- Bielsk Podlaski – 2 przejazdy  

na trasie Bielsk Podlaski – Białowieskiej Stacji Geobotanicznej – Bielsk Podlaski - 2 przejazdy  

na trasie Bielsk Podlaski – Koryciny (Ziołowy Zakątek)- Bielsk Podlaski - 2 przejazdy –  

na trasie Bielsk Podlaski – Sokółka- Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski – Narew – Bielsk Podlaski, 

Bielsk Podlaski- Hajnówka- Bielsk Podlaski – łącznie 3 przejazdy 

na trasie Bielsk Podlaski – Brańsk - Bielsk Podlaski – 2 przejazdy; Bielsk Podlaski- Orla - Bielsk 

Podlaski – 2 przejazdy; Bielsk Podlaski- Hryniewicze - Bielsk Podlaski – 1 przejazd – łącznie 5 

przejazdów 

na trasie Bielsk Podlaski – Białystok - Bielsk Podlaski – 6 przejazdów 

Termin realizacji usługi  09.2020 – 06.2022 r. 

 

Wymagania w stosunku do ofert - Oferta cenowa musi zostać Opracowana na formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego zapytania. Wykonawca powinien spełniać 

wymogi w zakresie realizacji przedmiotowej usługi, określonych w obowiązujących powszechnie 

przepisach.  

 



 

 

 

Miejsce oraz termin składania oferty 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

projekt.pfdk@gmail.com lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera bądź dostarczona 

osobiście na adres: Narodowe Forum Doradztwa Kariery Biuro Projektu, ul Kolejowa 12E, 

156-701 Białystok w terminie do dnia 14.08.2020 r.  

 

Dodatkowe informacje 

W przypadku dodatkowych pytań, związanych z przygotowaniem oferty prosimy o kontakt z Marta 

Mazurczyk  tel.730 300 328, e-mail: projekt.pfdk@gmail.com;  

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi formę rozpoznania rynku, a złożona przez Oferenta oferta będzie 

realizowana  według uznania Zamawiającego. Informacja nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu 

wyłącznie rozpoznanie rynku. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko 

lub Nazwa* Wykonawcy  

 

Adres zamieszkania lub 

siedziby* (kod, miasto,  

ulica) telefon kontaktowy, e- 

mail 

 

Osoba/osoby 

upoważniona/e    do 

składania oświadczeń woli 

w imieniu* Wykonawcy 

 

Telefon:  

  * w przypadku Wykonawcy będącego osobą prawną 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługi transportowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 

Specjalnych w Bielsku Podlaskim realizowanych w ramach projektu: „Robimy krok w stronę 

samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego niniejszym składam/-y ofertę na następujących warunkach cenowych: 

Oferuję/-jemy cenę: 

Część 1usługi transportowe ryczałtowe na terenie miasta Bielsk Podlaski 

Cena brutto za 1 wyjazd:  ……………… (słownie:……………….. …………………………………) 

Oświadczam/-y, iż w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi. 

 

Część 2 usługi transportowe międzymiastowa realizowane na podstawie rozliczenia km 

Cena brutto za 1 km:  ……………… (słownie:……………….. …………………………………) 

Oświadczam/-y, iż w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi. 

 

 

 

 

 

.............................................................    .......................................................... 

Miejscowość, data         Podpis Wykonawcy 


