
 
 
Projekt TRAILS + jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. 

 

1 

 

Wrocław, dn. 14 stycznia 2020 r. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

DOT. WYCENY USŁUGI TRANSPORTOWEJ 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów 

świadczenia usługi transportowej na potrzeby realizacji projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria 

Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – 

Saksonia” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz potrzeby 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 

Usługa transportowa świadczona będzie zgodnie z poniższymi szczegółami: 

1. Usługa transportowa polega na wynajmie busa wraz z kierowcą/kierowcami (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa) na terenie: 

 Polski (województwo dolnośląskie): maks. 1500 km, 

 Kraju Związkowego Saksonia w Niemczech (powiaty Görlitz i Bautzen, miasto Drezno): 

maks. 480 km. 

2. Usługa dotyczy przewozu maks. 20 osób w ramach maks. 5 jednodniowych wyjazdów. 

3. Przez bus rozumie się pojazd przeznaczony do przewozu maks. 20 osób, wyposażony w ABS, pasy 

bezpieczeństwa dla pasażerów i klimatyzację. 

4. Wstępny termin realizacji usługi: marzec-czerwiec, wrzesień-grudzień 2020 r. 

5. Koszty diet dla kierowcy/kierowców podczas wykonywania zlecenia ponosi Wykonawca. 

6. Stawka za 1 kilometr trasy powinna uwzględniać m. in.: 

 koszt podstawienia busa, przy czym domyślnym miejscem podstawienia, a tym samym 

początkiem trasy jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 

50 413 Wrocław, lub Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, 

 koszty związane z postojami, w tym również pomiędzy poszczególnymi segmentami podróży, 

oraz płatności za autostrady, parkingi, przeprawy promowe, przejazdy przez tunele i mosty, a 

także inne opłaty drogowe, jak również noclegi i koszty pracy kierowcy/kierowców leżące po 

stronie Wykonawcy, 

 koszty ubezpieczenia busa oraz przewożonych nim osób (ubezpieczenie KL, NNW) podczas 

wykonywania zlecenia, 

 inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. 

7. Wykonawca musi posiadać licencję oraz ubezpieczenie pojazdów niezbędne do realizowania 

przewozów krajowych i międzynarodowych, zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.). 

8. Kierowca musi posiadać uprawnienia do przewozu osób zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą 

– zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze 

zm.). 

 

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.). 
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Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza ofertowego drogą 

poczty elektronicznej na adres e-mail: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl do dnia 22 stycznia 2020 r. 

(środa). 

 

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

Osoba do kontaktu:  

Arkadiusz Suliga 

e-mail: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl 

tel.: +48 71 776 91 37 
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