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Formularz Rozeznania rynku 

 

1. Zespół Szkół Budowlanych  w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2, 

NIP 582-000-46-43,  e-mail- zsbrobert@zsb.iq.pl tel(55 243 23 50) 

tel/fax (55  243 23 50 w 33) zaprasza do złożenia oferty na: Najem Autokaru 

w celu  wyjazdu w dniu 01.05.2016r. godz. 08
00  

z Zespółu Szkół Budowlanych 

w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul Wiejska 2 do Vitalis GmbH, 04435 Gut-Wehlitz, 

Leipzig/Schkeuditz, DED SACHSEN, Niemcy. Miejsce podstawienia autokaru w dniu 

wyjazdu  Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul Wiejska 2  

oraz powrotu w dniu  29.03.2016r. o godz. 08 
00

 z Vitalis GmbH, 04435 Gut-Wehlitz, 

Leipzig/Schkeuditz, DED SACHSEN, Niemcy do Zespółu Szkół Budowlanych 

w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul Wiejska 2. Miejsce podstawienia autokaru w dniu 

powrotu  Vitalis GmbH, 04435 Gut-Wehlitz, Leipzig/Schkeuditz, DED SACHSEN, 

Niemcy. Celem wyjazdu jest transport  osób z bagażem. Autokar musi posiadać 

minimum 39 miejsc siedzących.  

 

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na formularzu ofertowym w 

języku polskim oraz przesłać listownie lub faxem, w terminie do dnia 

13.04.2016r.do godz. 12
00  

 na adres: Zespół Szkół Budowlanych  w Braniewie, 

14 500 Braniewo, ul Wiejska 2,  tel/fax (55  243 23 50 w 33) pokój nr 123 

(sekretariat) 

 

3.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami Robert Januszko tel. 05524323 50 

lub 601070465 

 

4.Warunki płatności: Na podstawie wystawionych faktury. Przelew 14 dni. 

 

5. Kryteria wyboru oferty – najniższa cena .  



6.Wynajmujący stawia do dyspozycji Najemcy autokar turystyczny wraz z kierowcami 

na wyjazd z Braniewa do Vitalis GmbH, 04435 Gut-Wehlitz, Leipzig/Schkeuditz, 

DED SACHSEN, Niemcy i powrót Vitalis GmbH, 04435 Gut-Wehlitz, 

Leipzig/Schkeuditz, DED SACHSEN, Niemcy do Zespołu Szkół Budowlanych 

wBraniewie ul. Wiejska 2, 14-500  Braniewa,  Polska. 

a) Wyjazd w dniu 01.05.2016r. o godz. 08 
00  

 miejsce podstawienia Zespół Szkół 

Budowlanych w Braniewie, 14-500 Braniewo ul. Wiejska 2 

b) Powrót w dniu 29.05.2016r. o godz. 08 
00  

miejsce podstawienia  Vitalis GmbH, 

04435 Gut-Wehlitz, Leipzig/Schkeuditz, DED SACHSEN, Niemcy. 

c)Planowany przyjazd 01.05.2016r. limit kilometrów 800 w jedną stronę. 

Ilość kierowców 2 . 

d)Planowany powrót 29.05.2016r.  limit kilometrów 800 w jedną stronę. 

Ilość kierowców 2 . 

 

7. Najemca zapłaci za wynajem wg następujących zasad: 

a) Za Faktycznie przejechane  kilometry do całkowitego limitu kilometrów, który nie 

może przekroczyć 3 200 km. 

 

8. Wynajmujący odpowiada za sprawność techniczną pojazdu, homologacje oraz 

licencję uprawniającą do przekraczania granicy i ponosi koszty ubezpieczenia 

autokaru i osób przewożonych.  

 

9.Wynajmujący odpowiada za posiadanie odpowiednich uprawnień wymaganych 

prawem przez osoby  kierujące autokarem. 

 

10. Wynajmujący zobowiązany jest również do poniesienia kosztów,  dodatkowych 

spowodowanych brakiem możliwości dojazdu do punktów docelowych wynikających  

z winy Wynajmującego- [zakwaterowania podróżnych (jeżeli przerwa w transporcie 

wynosi więcej niż 12 godzin), zabezpieczenia posiłków (jeżeli przerwa w transporcie 

wynosi więcej niż 6 godziny), autokar zastępczy (w przypadku awarii lub braku 

możliwości kontynuacji transportu)]. 



11.Kary umowne: 

a)Wynajmujący za zwłokę z winy Wynajmującego w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia opóźnioną o 6 godzin zapłaci na rzecz Najemcy karę w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za limit kilometrów zawarty w pkt.7 razy stawka za 

1km brutto zawarta w ofercie, za każdą następna godzinę opóźnienia.   

b) Wynajmujący za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci 

na rzecz Najemcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, za limit 

kilometrów zawarty w pkt.7 razy stawka za 1km brutto zawarta w ofercie. 

c) Najemca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci na 

rzecz Wynajmującego karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, za 

limit kilometrów zawarty w pkt.7 razy stawka za 1km brutto zawarta w ofercie. 

d)Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia  

brutto za każdy dzień zwłoki w dokonania zapłaty. 

 

 

 

 

           Dyrektor  

mgr Piotr Danielewicz 

        11.04.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

znak sprawy: NAJEM  AUTOKARU 1/2016 

 

Formularz ofertowy 

 

Wypełnia Wykonawca: 

 

TREŚĆ OFERTY: 

1.Nazwa i adres dane kontaktowe tel 

Wykonawcy:................................................................................................................................  

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

Osoba do kontaktu........................................................................................................................ 

 

2.NIP..................................................................REGON............................................................. 

3.Nr rachunku bankowego........................................................................................................... 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za jeden kilometr: 

 

cenę netto ............... zł (słownie:......................................................)podatek VAT.................%  

 

 

cenę brutto:............zł (słownie:....................................................................................................) 

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

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

data i podpis  Wykonawcy 


