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ZSP 601.1.2021        Kleszczów, dnia 23.08.2021 r.  

 

Zaproszenie do złożenia oferty  

dotyczącej projektu  pt. „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-
1-PL01-KA102-079072 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                      
w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów                      
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Niniejszą umowę zawarto przy uwzględnieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) oraz Ustawy                 
z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  (Dz. U.               
z 2020r. poz. 2139 ) 

II. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Usługa zorganizowania podróży uczestnikom projektu na trasie POLSKA – NIEMCY, NIEMCY – 
POLSKA.  
 

• Polska - ul. Sportowa 8 , 97 – 410 Kleszczów 
• Niemcy - Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden 

 
 

2. Uczestnicy projektu: 
 

• 40  uczniów (w wieku 19 lat)  z Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II 
w ZSP  w Kleszczowie + 4 opiekunów 

• 4 opiekunów POLSKA – NIEMCY  
• 4 opiekunów NIEMCY – POLSKA. 

 
3. Charakterystyka usługi: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania podróży na trasie Polska – Niemcy                        
i Niemcy – Polska według najkorzystniejszej oferty cenowej, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych promocji i taryf specjalnych, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do 
terminu wyjazdu. 

4. Wykonawca zapewni podróż uczestnikom projektu na następujących odcinkach: 
Kleszczów – Drezno (Niemcy) oraz Drezno (Niemcy) – Kleszczów  
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5. Transport: 
 

• 40 uczniów wraz z 4 opiekunami  autokarem  min. 50 osobowym 
• opiekunów (wymiana 4 opiekunów) busem dostosowanym do przewozu  

osób z klimatyzacją.  
 

6. Wykonawca zapewni możliwość przewozu każdemu uczestnikowi minimum 2 sztuk bagażu                 
(co najmniej jeden bagaż  każdego uczestnika przewożony w luku bagażowym) 

7. Koszt usługi w/w przewozu powinien obejmować łącznie wszystkie opłaty                                                
za autostrady, postój (parkingi), za wyżywienie kierowcy, ewentualne noclegi, koszty paliwa, kary 
za naruszenie przepisów oraz opłaty bagażowe,  manipulacyjne i inne niezbędne. 

8. W przypadku awarii autokaru/busa Wykonawca zapewnia autokar/bus  zastępczy o takim samym 
standardzie jak wyżej lub lepszym na własny koszt w ciągu 3 godzin.  

9. Awaria autokaru/busa nie może zakłócić planu wyjazdu. 
10. Wykonawca zapewni bezpieczny przewóz uczestników projektu, tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny w tym z zachowaniem wytycznych GIS, MZ dotyczących COVID – 19 . 
11. W przypadku wyboru danego Wykonawcy na realizację w/w zadania zobowiązany jest on do 

przeprowadzenie kontroli autokaru/busa  przez policję w dniu lub przeddzień wyjazdu. Kierowca 
przyjeżdżając na zbiórkę będzie posiadał odpowiedni dokument potwierdzający w/w kontrolę oraz 
zaświadczenie o stanie trzeźwości kierowcy – dotyczy każdego wyjazdu (wzór oświadczenia 
załącznik nr 2 ) 
 

12. Terminy realizacji usługi: 
 

 
• 19.09.2021r. (niedziela) – o godz. 12:00 wyjazd z Kleszczowa, ul. Sportowa 8, do 

Drezna – Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden – 40 uczniów + 4 
opiekunów (przyjazd do Drezna najpóźniej do godz. 18:00) 
 

•  25.09.2021r. (sobota) – wymiana opiekunów – busem 
- wyjazd w godzinach porannych (ok. godz. 9:00) 4 opiekunów z Kleszczowa, ul. 
Sportowa 8, do Drezna – Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden 
 
- wyjazd w godzinach popołudniowych (ok. godz. 15:00) 4 opiekunów z  Drezna 
Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden  do Kleszczowa, ul. 
Sportowa 8 
 

• 02.10.2021r.  (sobota) – wyjazd z Drezna w godzinach porannych , ok. 8:00– Hostel 
„Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden do Kleszczowa, ul. Sportowa 8;         
4 opiekunów i 40 uczniów 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

1. Kryteria wyboru oferty stanowią: 
• Cena oferty – 100 %  

 
Oferty oceniane będą na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym                                 
i obliczane według następującego wzoru: 
 

P = Cn/Cb X 100 pkt. 
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Gdzie: 
P- oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie 
Cn – oznacza cenę (wartość) łączną brutto oferty najtańszej 
Cb – oznacza cenę (wartość) łączną brutto badanej oferty 
 
Liczba punktów – maksymalnie 100 pkt., którą można uzyskać w ramach kryterium „ cena”.  
 
2. Zamawiający do wyboru oferty najkorzystniejszej  będzie brał pod uwagę łączną wartość brutto 

za wyjazdy. 
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy nie 
mogą złożyć oferty takiej samej lub wyższej.  

4. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie                              
z treścią  niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 

 

 V. ODRZUCENIE OFERTY: 

Z niniejszego postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

• złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zaproszenia do złożenia oferty; 
• złoży ofertę niekompletną lub na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży stosownych 

wyjaśnień, uzupełnień; 
• przedstawi nieprawdziwe informacje. 

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wobec 
Zamawiającego. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być złożona na druku „FORMULARZ OFERTOWY” (załącznik nr 1)   
      wraz z wymaganymi załącznikami. 
2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod  
      rygorem nieważności. 
4. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, 
poświadczone przez Wykonawcę.  

5. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zaproszenia do złożenia oferty. 
Oferta musi zawierać wymagane załączniki. 

6. Do oferty należy dołączyć: 
• aktualny odpis z właściwego rejestru Wykonawcy lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do 

ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający dopuszcza złożenie informacji 
odpowiadającej aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru (np. wydruk z internetowej 
Wyszukiwarki Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego) lub wydruk z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej; 

• aktualną licencję na międzynarodowy przewóz osób.  
• kartę lub opis proponowanego  autokaru/busa. 
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7. Złożona oferta winna zawierać:  
• łączną wartość netto i brutto za całość zamówienia z pkt. III ppkt. 12, 

 
8. Oferta musi być przedstawiona  w walutach PLN 
9. Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis uznaje się 

własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). W przypadku, gdy 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, 
ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały. 

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 
VII.    MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY. 

1. Zaproszenie do złożenia oferty zostało umieszczone na stronie internetowej: www.zspkleszczow.pl 
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy 

wraz wymaganymi dokumentami/oświadczeniami) na adres e-mail zamowienia@zspkleszczow.pl  
listownie  lub osobiście na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Kleszczowie, ul. Sportowa 
8, 97-410 Kleszczów. 

3. Termin złożenia oferty: do dnia 27.08.2021r. do godz. 15.30 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE: 

Wszelkich informacji udziela: 

• Emila Ławska – koordynator projektu - 44 731–65–60 
 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień/uzupełnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 
7. Realizacja zamówienia nastąpi w przypadku, gdy zaproponowana wartość zamówienia  

 nie przekroczy środków zaplanowanych na ten cel w budżecie, 
8. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub 
gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawca stało się niemożliwe z innych przyczyn. 

http://www.zspkleszczow.pl/
mailto:zamowienia@zspkleszczow.pl
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9. Jeżeli wystąpią istotne zmiany okolicznościowe powodujące, że wykonanie zamówienia staje się 
niewykonalne lub zmieniły się warunki realizacji zamówienia, wówczas Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, bądź unieważnia postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

10. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana  przelewem na konto Wykonawcy według wystawionej 
przez niego faktur VAT w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia (otrzymania) poprawnie 
wystawionej faktury, po należytym wykonaniu przedmiotu umowy.  

11. Płatność będzie dokonana zgodnie z pkt. 10 po wyjeździe tj.   
 

• płatność po powrocie grupy z Drezna tj. po zakończeniu wyjazdu w październiku -                    
pkt. III ppkt. 12  zaproszenia do złożenia oferty 

 
12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. 
13. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na 

każdym etapie postępowania. 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy. 
16. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oraz złożenia oferty. 
 

Załączniki: 

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

- Oświadczenie Wykonawcy (Wzór) – załącznik nr 2  

- Wzór umowy – załącznik nr 3 
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ZSP 601.1.2021  Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji: 
………………………………………………………………………………………………… 
NIP/REGON: 
………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu/fax: 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym – nr telefonu/fax: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 23.08.2021r. składam ofertę na 
realizację usługi polegającej na zorganizowaniu podróży między Polską  a Niemcami oraz 
między Niemcami a Polską dla: 

 
• 19.09.2021r. (niedziela) – o godz. 12:00 wyjazd z Kleszczowa, ul. Sportowa 8, do 

Drezna – Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden – 40 uczniów + 4 
opiekunów (przyjazd do Drezna najpóźniej do godz. 18:00) 
 

•  25.09.2021r. (sobota) – wymiana opiekunów – busem 
- wyjazd w godzinach porannych (ok. godz. 9:00) 4 opiekunów z Kleszczowa, ul. 
Sportowa 8, do Drezna – Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden 
 
- wyjazd w godzinach popołudniowych (ok. godz. 15:00) 4 opiekunów z  Drezna 
Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden  do Kleszczowa, ul. 
Sportowa 8 
 

• 02.10.2021r.  (sobota) – wyjazd z Drezna w godzinach porannych , ok. 8:00– Hostel 
„Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden do Kleszczowa, ul. Sportowa 8;                
4 opiekunów i 40 uczniów 
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wyjeżdżających na staż zawodowy do Niemiec w ramach projektu pt. „Europejski wymiar 
edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych                           
w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego" i oferuję cenę: 

 
Wartość brutto (PLN) za całość zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 
(słownie: ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. brutto). 
Wartość netto za całość zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 
(słownie: ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. netto). 
 
 Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, iż: 

a. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
b. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
c. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (m.in. aktualną licencję na międzynarodowy przewóz drogowy osób oraz kierowców z 
uprawnieniami); 

d. zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty dla niniejszego zamówienia i akceptuję 
przedstawione warunki; 

e. w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie                                
z opisem przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty   

f. zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w tym do przestrzegania 
wytycznych MZ i GIS; 

g. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie                               
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

h. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie określonym 
przez Zamawiającego; 

i. zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia 
zawartym zaproszeniu do złożenia oferty oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do 
zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną 
dodatkowych roszczeń finansowych; 

j. oferta została sporządzona na podstawie opisu i wymagań przedstawionych w zaproszeniu do 
złożenia oferty; 

k. oferta została podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. 
 
Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie załączone do niniejszej oferty 
dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 

…………………………………                                …………………………………. 
miejscowość, data                                                                                   podpis osoby(osób) upoważnionej(ych)  

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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                        Załącznik nr 2  

ZSP 601.1.2021 

 

OŚWIADCZENIE  (WZÓR) 

 

 
                                                                …………………………………, dn. ................................. 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
    w Kleszczowie 
    ul. Sportowa 8 

           97 – 410 Kleszczów 
 

 

 

  Informujemy, iż ………………………………………… będący 
przewoźnikiem uczniów oraz opiekunów ZSP w Kleszczowie w okresie ……………..-
…………………. oraz ……………………..  na trasie: Kleszczów – Drezno – Kleszczów, 
bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie przez policję kontroli technicznej 
autokaru/busa oraz stanu trzeźwości kierowcy. Kierowca przyjeżdżając rano na 
wyznaczona godzinę będzie posiadał stosowny dokument potwierdzający w/w kontrolę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

Załącznik nr 3        
 

UMOWA (WZÓR) 
ZSP 601.1.2021 

 
Zawarta w dniu ……………... pomiędzy : 

 
Gminą Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, NIP: 769-20-78-512, REGON: 590647983 – 
Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie z siedzibą przy ul. Sportowej 8, 97-410 
Kleszczów, NIP: 769-218-17-53, REGON: 100721417, w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły – 
Agnieszka Nagoda-Gębicz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta Gminy Kleszczów – 
Sławomira Chojnowskiego,  zwana dalej „Zamawiającym”, a  
 
………………………………………………………………….. zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą” 
  
Zamówienie realizowane w ramach projektu  pt.„Europejski wymiar edukacji w kształceniu 
zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 

§1 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1  pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U.  z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych                        
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2139) Zamawiający nabywa,                                
a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia obejmujący „Usługę zorganizowania 
podróży uczestnikom projektu na trasie POLSKA – NIEMCY NIEMCY – POLSKA” 

§2 
 
1. Zamawiający nabywa, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przewóz osób w następujących okresach  
na trasie: 
 

1.1                                                                        
a)  

• 19.09.2021r. (niedziela) – o godz. 12:00 wyjazd z Kleszczowa, ul. Sportowa 8, do 
Drezna –– Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden – 40 uczniów 
+ 4 opiekunów (przyjazd do Drezna najpóźniej do godz. 18:00) 

 
Autokar marki ……………………… nr rejestracyjny………………………. 
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•   25.09.2021r. (sobota) – wymiana opiekunów  

– busem - wyjazd w godzinach porannych (ok. godz. 9:00) 4 opiekunów z 
Kleszczowa, ul. Sportowa 8, do Drezna – Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 
01069 Dresden 

              Bus marki ……………………… nr rejestracyjny………………..  

- wyjazd w godzinach popołudniowych (ok. godz. 15:00) 4 opiekunów z  Drezna  
Hostel „Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden 

              Bus marki ……………………… nr rejestracyjny………………..  

 
• 02.10.2021r.  (sobota) – wyjazd z Drezna w godzinach porannych , ok. 8:00– Hostel 

„Cityherberge” Lingnerallee 3 , 01069 Dresden do Kleszczowa, ul. Sportowa 8;      
4 opiekunów i 40 uczniów 
 

Autokar marki ……………………… nr rejestracyjny………………………. 

§3 
 

1. Wartość najmu autokaru oraz busa : 
 
……………PLN brutto ( …………………………..) 
 

 
2. Cena zawiera wszystkie opłaty związane z przejazdem na podanej trasie, łącznie wszystkie opłaty 

za autostrady, postój (parkingi), za wyżywienie kierowcy, ewentualne noclegi, koszty paliwa, kary 
za naruszenie przepisów oraz opłaty bagażowe,  manipulacyjne i inne niezbędne. 

 
§4 
 

I. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Wykonywania usług terminowo i z zachowaniem należytej staranności; 
2. Zapewnienia bezpiecznych i zarejestrowanych na odpowiednią ilość osób środków transportu 

do przewozu wszystkich uczestników projektu, przystosowanych do przewozu osób (autokar 
/bus)  

3. Zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w tym z zachowaniem 
wytycznych GIS, MZ dotyczących COVID -19. 

4. Zapewnienia niezbędnej ilości miejsc siedzących dla wszystkich przewożonych osób. 
5. Zapewnienia przewozu: 

• 40 uczniów wraz z 4 opiekunami  autokarem min. 50 osobowym , 
autokar dostosowany do przewozu osób z klimatyzacją.  

• opiekunów (wymiana 4 opiekunów)  busem, 
bus dostosowany do przewozu osób z klimatyzacją.  
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6. Przewozu każdemu uczestnikowi minimum 2 sztuk bagażu. (co najmniej jeden bagaż  każdego 

uczestnika przewożony w luku bagażowym) 
7. Podstawienia autokaru/busa wraz z kierowcą w wyznaczonym miejscu i czasie w stanie czystym 

(zarówno zewnątrz jak i wewnątrz) oraz do dbania  o czystość autokaru/busa podczas podróży. 
8. W przypadku awarii autokaru/busa do usunięcia awarii na własny koszt w miejscu jej powstania 

lub podstawia autokar/bus zastępczy tej samej klasy w ciągu 3 godzin.  Awaria  autokaru/busa 
nie może zakłócić realizacji programu turystycznego. W przypadku niemożności usunięcia 
awarii Wykonawca wynajmuje na swój koszt inny autokar/bus oraz ponosi inne, nie planowane 
koszty 
 

§5 
 

II.    Wykonawca :  
1. Odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną autokaru/busa, jak również za pełną 

dokumentację gwarantującą jego przejazd na trasie określonej  w umowie zgodnie  z przepisami 
obowiązującymi w Polsce oraz w Niemczech, a także ponosi koszty ubezpieczenia 
autokaru/busa.  

2. Bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie kontroli autokaru/busa przez policję w dniu lub 
przeddzień wyjazdu. Kierowca przyjeżdżając na zbiórkę będzie posiadał odpowiedni dokument 
potwierdzający w/w kontrolę oraz zaświadczenie o stanie trzeźwości kierowcy (dotyczy 
każdego wyjazdu). 
 

§6 
 

Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania zmian do rozkładu jazdy, o którym mowa   w §2 
niniejszej umowy. 

§7 
 
1. Strony ustalają następujący system rozliczeń: 
Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie 
wystawionej przez niego faktur VAT w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia (otrzymania) 
poprawnie wystawionej faktury, po należytym wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Płatność będzie dokonana po powrocie grupy z Drezna tj.  po zakończeniu wyjazdu w 

październiku.  
3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające nr rachunku bankowego wskazanego na fakturze 
wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
4. Faktura wystawiona zostanie na: 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

Nabywca 
Gmina Kleszczów 
97 – 410 Kleszczów, ul. Główna 47 
NIP: 769-20-78-512 
Odbiorca 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 
ul. Sportowa 8  
97-410 Kleszczów 
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5.Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, należący do niego, figurujący na Białej Liście w dniu podpisania 
umowy oraz w dniu zapłaty pod rygorem odmowy zapłaty faktury. 
 

§8 
 

1. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 3 000,00 zł brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności                   
z tytułu kar przewidzianych w umowie. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania, lub niewłaściwego 
wykonania umowy w przypadku, gdy niewykonanie, lub nieprawidłowe wykonanie umowy 
spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej oraz okolicznościami od niego niezależnymi.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu siły wyższej, 
lub okoliczności od niego niezależnych, które mogą mieć  wpływ na wykonanie, lub zwłokę              
w wykonaniu umowy.  

§9 
 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem stron.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

winy Wykonawcy, jeżeli zaniedbuje on, bądź niewłaściwie (nienależycie) wykonuje 
obowiązki  §2,4 i 5 niniejszej umowy i pomimo pisemnego upomnienia sytuacja  nie ulega 
zmianie. 

§10 
 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu 
do umowy pod rygorem nieważności. 

§11 
 
Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§12 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Przewozowego 
oraz Kodeksu Cywilnego. 

§13 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
...................................................                                            ................................................... 

(Wykonawca)                        (Zamawiający) 

 
Załączniki- 

1. Oświadczenie – załącznik nr 1  
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Załącznik Nr 1  
do Umowy ZSP 601.1.2021 z dnia 
………………… 
 
  

  
 

………………………………., dn. ………………  
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….  
 
…………………………………………………….  
 
…………………………………………………….  
nazwa i adres wykonawcy  
NIP, REGON  
 
 
 
 
 
  

OŚWIADCZENIE  
 
 
 

Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku                             

z realizacją świadczenia usługi dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Kleszczowie dla którego 

nabywcą dla w/w dostaw i usług jest - Gmina Kleszczów, Główna 47,97-410 Kleszczów,  NIP 769-20-

78-512 - jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 ze zm.).  

 

 

       …………………………………………………………… 

                                                                                                                              Podpis (y) osób upoważnionych do reprezentowania  
  
 

 


	Na podstawie art. 2 ust. 1  pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych                        i powiązanych usługach turyst...

