Ostróda, 18 stycznia 2017r.
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym”
im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9/224
14-100 Ostróda, tel. 667 001 805
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/IG
dotyczy zakupu usług przewozowych w związku z realizacją projektu
pt. „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”
I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda, tel. 667 001 805
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych dla uczniów Gimnazjum
im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina Ostróda) w związku z realizacją projektu „Inwestujemy
w Gimnazjalistów!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie
RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Kod CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa polegająca na:
Część A) odwozie uczniów po zakończonych zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych
w maksymalnie cztery dni w tygodniu w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu w okresie
od 13.02.2017r. do 31.12.2018r. z wyłączeniem ferii, wakacji, przerw świątecznych i dni ustawowo
wolnych. Razem 60 tygodni (18 tygodni zajęć w roku szkolnym 2016/17 i 30 tygodni w roku szkolnym
2017/18 i 12 tygodni w roku szkolnym 2018/2019). Godzina i miejsce podstawienia autobusu:
Gimnazjum w Durągu, godz.15.45. Odwóz uczniów na trasie: Durąg – Szyldak przez: Kolonia
Kraplewo, Kraplewo, Brzydowo, Ornowo, Prusowo, Lichtajny, Grabin, Grabinek, Ostrowin. Kolejność
(trasa) ustalane będą w uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą.
Część B) odwozie uczniów po zakończonych zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych
w maksymalnie cztery dni w tygodniu w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu w okresie
od 13.02.2017r. do 31.12.2018r. z wyłączeniem ferii, wakacji, przerw świątecznych i dni ustawowo
wolnych. Razem 60 tygodni (18 tygodni zajęć w roku szkolnym 2016/17 i 30 tygodni w roku szkolnym
2017/18 i 12 tygodni w roku szkolnym 2018/2019). Godzina i miejsce podstawienia autobusu:
Gimnazjum w Durągu, godz.15.45. Odwóz uczniów na trasie: Durąg – Dylewo przez: Glądy,
Szczepankowo, Miejską Wolę, Bednarki, Ryn. Kolejność (trasa) ustalane będą w uzgodnieniu
Zamawiającego z Wykonawcą.
3. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
 od 13.02.2017r. do 23.06.2017r., od 15.09.2017r. do 23.06.2018r. i od 15.09.2018r.
do 15.12.2018r.
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferent musi:
1. Posiadać aktualną licencję/zezwolenie na wykonywanie przewozu osób wydaną
na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
2. Posiadać autokar/bus spełniający wymagania techniczne określone w przepisach
ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) na
minimum
- 20 miejsc siedzących dla realizacji usług określonych w podpunktach a i b.
3. Przedstawić wykaz pojazdów przewidzianych do wykonania usługi (kserokopie
dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenia OC, ważnych badań technicznych pojazdów)
na etapie podpisywania umowy.
4. Zapewnić pojazd zastępczy w przypadku awarii.
5. Zapewnić opiekę osoby dorosłej nad uczniami w czasie realizacji usługi.
6. Ubezpieczyć pojazd i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu
i pozostających w związku z przewozem.
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę i miejsce sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON
- podpisana przez wykonawcę.
Oferent winien przeliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zadania na stawkę
1 wozokilometra (m.in.: koszty paliwa, parkingu, pracy kierowcy i opiekunki, amortyzacji
sprzętu, dojazdu na miejsce, z którego rozpoczyna realizację zadania – zawsze będzie to
szkoła). Wykonawca wystawiać będzie fakturę na podstawie przejechanych kilometrów.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: Biuro Projektu „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”, ul. Jana III Sobieskiego 9/224,
14-100 Ostróda do dnia 27.01.2017r., godz. 15.00 (liczy się data wpływu).
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 30.01.2017r. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.pelczarska.pl
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Zaproponowana cena 100%. Ocena zaproponowanej ceny zostanie przeliczona na punkty według wzoru – cena najniższa/
cenę badaną x 100.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
www.pelczarska.pl.
VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym z zamawiającym
(beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta (zamawiającego) 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 w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części na
każdym etapie bez podawania przyczyny.
2. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Wybrany oferent zobowiązany będzie stawić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i o godzinie
przez niego określonej wraz z oryginałami wszystkich wymaganych dokumentów w celu podpisania
umowy. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w ofercie
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt.3 będzie traktowane jako uchylenie się
od zawarcia umowy.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 667 001 805.
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.

3

