
 
 
 
 

 
 

 

Białystok, 15 września 2016r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ES/2016 
 
 

„Organizacja transportu osób w ramach projektu pt. „Europejski staż – Twoja 
inwestycja w przyszłość” 

 
 
Szanowni Państwo,   
 
W związku z realizacją  projektu „Europejski staż – Twoja inwestycja w przyszłość” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie  
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na 
organizację transportu 10 uczestników projektu oraz 1 opiekuna do Wielkiej Brytanii – miasto 
Londyn.  
 
I. Zamawiający 
  
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 
15-440 Białystok, ul. Malmeda 1 
tel./fax (85) 74-89-100, fax (85) 74-89-101 
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl 
  
II. Opis przedmiotu zamówienia  
  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu grupy uczestników projektu 
„Europejski staż – Twoja inwestycja w przyszłość” wraz z opiekunem na staż zagraniczny do miasta 
Londyn w Wielkiej Brytanii, obejmującej:  

- bezpośredni transport lotniczy liniami rejsowymi, klasą ekonomiczną (w obie strony) z lotniska 
w Warszawie do portu lotniczego w Wielkiej Brytanii zlokalizowanego w Londynie;  

- transport autokarem lub busem (w obie strony), trasa: Białystok - lotnisko w Warszawie – 
Białystok. 

- rezerwację biletów lotniczych i autokarowych dla wszystkich uczestników wyjazdu najpóźniej na 
dwa tygodnie przed planowanym terminem wylotu i przedstawienie Zamawiającemu 
potwierdzenia dokonania rezerwacji; 

 
Zlecenie na daną usługę będzie składane Wykonawcy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
  
III. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego 
  
Termin realizacji usługi: 

1) Uczestnicy projektu – 10 osób  
- wyjazd z Białegostoku – 22-23 października 2016r.  
- powrót do Białegostoku – 22-23 grudnia 2016r.  

2) Opiekun grupy – 1 osoba 
- wyjazd z Białegostoku – 22-23 października 2016r.  
- powrót do Białegostoku – 6-7 listopada 2016r.  

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

IV. Kryteria oceny oferty:  

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu 
o następujące kryterium: cena. 
 
V. Sposób przygotowania oferty 

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy – przygotowany zgodnie ze wzorem 
dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).  
 
VI. Kontakt: 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 
Julita Magruk – koordynator projektu, e-mail: julita.magruk@computerplus.com.pl 
tel. 85 74 89 181  
 
VII. Data i miejsca złożenia oferty: 

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej na adres:  
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok  
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: julita.magruk@computerplus.com.pl  
z dopiskiem „Oferta na organizację transportu osób w projekcie pt. „Europejski staż – Twoja inwestycja  
w przyszłość”, w terminie do 23.09.2016r. do godz. 12.00 
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 
 
  



 
 
 
 

 
 

 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego 

 
Białystok, …………………… 2016r. 

 
 
 

………………………………………………… 
           (pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie cenowe z dnia 20.09.2016r. na realizację usługi 
organizacji transportu osób w projekcie pt. „Europejski staż – Twoja inwestycja  
w przyszłość” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa:  
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności 
ponadnarodowej - oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia na 
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za cenę: 

 

 

 
Składając ofertę na organizację transportu osób w projekcie pt. „Europejski staż – Twoja 
inwestycja w przyszłość”:  

1. Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot zobowiązuje się zrealizować 
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, 
nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia 
zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na 
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Oświadczam/y, iż podane przeze nas dane są zgodne z prawdą i znane są nam sankcje 
wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.  

4. Oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym nie istnieją wzajemne 
powiązania osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Ilość osób – uczestnicy projektu  10 

Koszt 1 osoby  ……………. zł brutto 

Całkowity koszt grupy 10 osób ……………. zł brutto 

Słownie koszt grupy 10 osób ……………………………………………. złotych brutto 

Ilość osób – opiekun grupy  1 

Koszt 1 osoby  ……………. zł brutto 

Słownie koszt 1 osoby ……………………………………………. złotych brutto 



 
 
 
 

 
 

 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia  

e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
 

 

 
………………………………………………… 

              Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 

 


