Skrzynka, 02 stycznia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ STOWARZYSZENIE/ WRPO/ 7.2.1/ 2017
(ZASADA KONKURENCYJNOŚCI)

W związku z realizacją projektu pt.: „W RODZINIE SIŁA I MOC”, nr RPWP.07.02.01-30-0029/15,
realizowanego przez Powiat Słupecki /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z
Miastem Słupca /Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wielkopolskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7
Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi
społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne), Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(partner) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług transportowych (przewóz osób),
zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

1. Zamawiający:
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
NIP: 789-15-77-442
tel. / fax 63-2765705, email: koszraf@poczta.onet.pl, www.wsnrrow.pl

2. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i
proceduralnych: Iwona Płocka, tel. /fax 63-2765705, email: koszraf@poczta.onet.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 60172000-4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
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5. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych (przewóz osób) dla śr. 20 dzieci oraz
2 opiekunów (śr. 27 osób), zgodnie z poniższą specyfikacją:
- przewiduje się śr. 2 wyjazdy w miesiącu ze Słupcy dla dzieci i opiekunów na terenie Wielkopolski
(na wydarzenia kulturalne, sportowe, do kina, teatru, na koncerty),
- szacunkowa liczba kilometrów to ok. 500 km miesięcznie.

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. (24 miesiące).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
Obszar realizacji zamówienia: województwo wielkopolskie.

7. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy:
Wykonawca musi:
- posiadać odpowiednie zaplecze techniczne (sprawne autokary z klimatyzacją mieszczące co najmniej
27 osób, nie licząc kierowców) i kadrowe (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe) oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie
przewiduje płatności zaliczkowych).

8. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego przez Oferenta druku formularza ofertowego
(załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne
obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.
c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
d/ Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie
Zamawiającego: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/ STOWARZYSZENIE/ /WRPO /7.2.1/ 2017.
Nie otwierać do dnia 13 stycznia 2017 r. do godziny 16.00”.
e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.
f/ Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 13 stycznia 2017 r. do godziny 16.00. O terminie
złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
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h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania
koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie
/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu.

9. Kryteria wyboru oferty:
Cena – 100%.
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru: K = (A/B) x 100 pkt, gdzie:
K - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
B - cena brutto badanej oferty.

10. Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy:
a/ Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informacje o wyniku postępowania do
każdego Oferenta oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej wskazanej w
komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, umieszczonym na stronie internetowej
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
(www.wsnrrow.pl).
b/ Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy, zostanie przekazana
e-mailowo lub pocztą tradycyjna do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
c/ Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany
warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności w przypadku złożenia ofert
przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego
zamówienia.
d/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
e/ Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
f/ Z oferentami, których oferty zostaną wybrane, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach
określonych przez Zamawiającego.
g/ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia
wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

11. Informacje o wykluczeniu:
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
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Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie
będą brane pod uwagę.

12. Informacje dodatkowe:
a/ Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych (ustawa z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1020).
b/ W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz spełniają wszystkie wymagania wskazane w
pkt 7 niniejszego zapytania ofertowego.
c/ Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia wszystkich kryteriów, o których mowa
w pkt 7 zapytania ofertowego, przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY NR 2/ STOWARZYSZENIE/ WRPO/ 7.2.1/ 2017
(ZASADA KONKURENCYJNOŚCI)
DANE OFERENTA:
1. Nazwa

..…………..……….……………….…………..….……….………………………..…

2. Adres

.………….…………………………………..……..…….…………………………….

3. Tel./Fax.

……………….………………………………..……………………………………….

……………………………………………….……….……………………………….

4. E-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02 stycznia 2017 r., którego przedmiotem jest
świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w projekcie pt.: „W RODZINIE SIŁA I MOC”, nr
RPWP.07.02.01-30-0029/15, realizowanym przez Powiat Słupecki /Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w partnerstwie z Miastem Słupca /Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata
2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne), oświadczam, iż oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę:
Przedmiot oferty:

Cena brutto w PLN za 1 km

Świadczenie usług transportowych (przewóz osób) dla śr. 20 dzieci
oraz 2 opiekunów (śr. 27 osób) w okresie od stycznia 2017 r. do
grudnia 2018 r., zgodnie z poniższą specyfikacją:

…………..………… PLN*

- przewiduje się śr. 2 wyjazdy w miesiącu ze Słupcy dla dzieci i
opiekunów na terenie Wielkopolski (na wydarzenia kulturalne,
sportowe, do kina, teatru, na koncerty),

…………………………...)

(słownie: ..………………..

- szacunkowa liczba kilometrów to ok. 500 km miesięcznie.
* Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające
Zamawiającego jako płatnika.

Oświadczam, że:
a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
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c/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia;
d/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
e/ spełniam wszystkie wymagania wskazane w pkt 7 zapytania
2/ STOWARZYSZENIE/ WRPO /7.2.1/ 2017 z dnia 02 stycznia 2017 r.:

ofertowego

nr

- posiadam odpowiednie zaplecze techniczne (sprawne autokary z klimatyzacją mieszczące co
najmniej 27 osób, nie licząc kierowców) i kadrowe (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe) oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
f/ w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym1.

…………………………………………

…..…………………..………………………

Miejscowość, data

Podpis Oferenta

1

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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 lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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