
Projekt „Równe szanse” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Biała Rawska, 23.05.2016 r.

Zapytanie o cenę

Dotyczące wykonania zlecenia na dowóz dzieci na basen dla dzieci w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Tryb udzielenia zamówienia: 
1. W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r.poz. 907 z
późn.  zmianami)  oraz  zgodnie  z  obowiązującym  u  Zamawiającego  „Regulaminem  udzielania  zamówień
publicznych o wartości szacunkowej
poniżej kwoty 6 000  euro netto”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1. Zamawiający
Zamawiający – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,ul Mickiewicza 25 96-230 Biała Rawska, NIP: 835-
144-11-65. Gmina Biała Rawska poprzez organ realizujący projekt Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
realizując projekt dofinansowany  ze środków   Unii Europejskiej 

2. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu o numerze RPLD.09.02.01-10-B012/15 Celem głównym jest
poszerzenie zakresu działania świetlicy środowiskowej w Białej Rawskiej w okresie 01.05.2016-30.04.2018 roku,
dla 45 dzieci(25K, 20M) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, żyjących na
terenie miasta i gminy Biała Rawska, a dzięki temu ograniczenie dziedziczenia i wykluczenia społecznego wśród
dzieci.

Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.  
WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
ZAMAWIAJĄCY  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia procedury  zapytania w każdym momencie trwania
procedury bez podania przyczyny.  
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.  
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości negocjacji cenowej.

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - 60112000-6.

2.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest:
a)  dowóz dzieci  na  basen w Rawie  Mazowieckiej  ul.  Katowicka  20,  96-200 Rawa Mazowiecka ze  świetlicy
środowiskowej  w  Białej  Rawskiej  ul.  Mickiewicza  25  oraz  odwiezienie  dzieci  po  basenie  do  świetlicy
środowiskowej.
b)  zajęcia basenowe trwające min. 90 min 
c) dowóz odbywa się średnio raz w tygodniu. Przewiduje się, iż będzie to każdy roboczy piątek. 
d) łączna liczba przewożonych dzieci 45 oraz 3 opiekunów
e) wykonawca zobowiązany jest dostosować czas przyjazdu umożliwiający przygotowanie  dzieci do zajęć i czas
niezbędny do przygotowania dzieci do wyjścia.

Wykonawca w cenie przewozu (brutto) ma ująć wszystkie dodatkowe koszty m.in.: 
a) ubezpieczenie autokaru i dzieci, 
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b) przedstawienia  opłaconej  polisy  lub  innego  dokumentu  ubezpieczenia  potwierdzającego,  że
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  niezbędnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej,

c) przedstawienia  zezwolenia  do  wykonywania  przewozu  osób  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia
06 września 2001r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007r Nr 125 poz. 874 z późn. Zmianami

d) zapewnienie innego pojazdu o podobnych danych technicznych w przypadku awarii, 
e) oznakowanie pojazdu (przewóz dzieci),
f) ujęcia innych kosztów związanych z należytym utrzymaniem pojazdu.
g) w trakcie przewozu dzieci i opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 
h) celem zapewnienia bezpieczeństwa, realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się przy pomocy

autokaru: 
- sprawnego i dopuszczonego do ruchu, 
- z aktualnym badaniem technicznym, 
- spełniającego wymogi sanitarne i estetyczne, 
-  będącego  w odpowiednim stanie  technicznym,  spełniającym wymagania  określone w przepisach

prawa,  zawartych  w  Ustawie  „Prawo  o  Ruchu  Drogowym”  oraz  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia.

2.2.1.Istotne warunki zamówienia
1) Wykonawcy  przedstawiają  dokument  rejestracji  potwierdzający  prowadzenie  działalności

gospodarczej  w zakresie  objętym zamówieniem (dopuszczenie  Wykonawcy  do obrotu  prawnego –
kserokopia dokumentu), 

2) Wykonawcy przedstawiają  opłaconą  polisę  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej niezbędnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, kserokopia dokumentu

3) Wykonawcy przedstawiają zezwolenie do wykonywania przewozu osób zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007r Nr 125 poz. 874 z późn. zmianami/
kserokopia dokumentu

4) Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty, 
5) Wykonawcy przygotowują swoje oferty wypełniając Formularz Ofertowy Wykonawcy –zał. nr 1,
6) Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do obligatoryjnego zapoznania się z trasą

dowozu dzieci,
7) Wykonawca  powinien  w  pełni  przestrzegać  bezpieczeństwa  wszystkich  przewożonych  osób

w autokarze, zabezpieczyć na własny koszt wszelkie środki konieczne do udzielenia pierwszej pomocy
w czasie przebywania ludzi w autokarze oraz dbać o czystość i porządek w autokarze.  

8)  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  Wykonawcę  podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

9)  Za  opiekę  nad  dziećmi  w  trakcie  jazdy  autobusu  będzie  odpowiadać  osoba  wyznaczona
przez Zamawiającego.

10) Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu dowozu.
2.2.2 Do umowy wykonawca będzie zobowiązany   załączyć:

a) kopia  opłaconej  polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej niezbędnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej,

b) kopia zezwolenia do wykonywania przewozu osób zgodnie z wymogami ustawy z dnia 06 
września 2001r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007r Nr 125 poz. 874 z późn. Zmianami

c) wydruk z CEDG lub KRS

3.  Termin  i miejsce realizacji: 
Realizacja zamówienia w terminie po podpisaniu umowy do 31 maja 2017r. 

4.  Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się, Wykonawcy, którzy: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadaj odpowiednią wiedzę.  

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniają wykonanie zamówienia, nie
zalegają z  podatkami  we  właściwym  Urzędzie  Skarbowym  oraz  nie  zalegają  ze składkami
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

c) Mogą prowadzić zajęcia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia
d)  Nie   są  powiązani   z   Zamawiającym   osobowo   ani   kapitałowo.   Przez   powiązania

kapitałowe  lub osobowe    rozumie    się wzajemne    powiązania   między    Zamawiającym
lub    osobami upoważnionymi    do    zaciągania    zobowiązań w    imieniu    Zamawiającego
lub    osobami wykonującymi    w    imieniu    Zamawiającego    czynności    związane    z
przygotowaniem i     przeprowadzeniem     procedury     wyboru     Wykonawcy,      a
Wykonawcą,     polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji; 
 pełnieniu    funkcji    członka    organu    nadzorczego    lub    zarządzają,    prokurenta, pełnomocnika, 
 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. 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu o
zapytanie o cenę.

5. Kryteria wyboru ofert
Ocena kryteriów dokonywana będzie odrębnie dla każdego zadania. 
A) cena – 100 pkt.

 KRYTERIUM CENY
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Oferent  podaje  w  formularzu  ofertowym  cenę  brutto  za  realizację  zadania,  obliczonej  przez  Oferenta  na
formularzu ofertowym, wg następującego wzoru:
              Cn
P = ------------------  x 100%
              Cb
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie;
Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej;
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty

6. Sposób przygotowania oferty.

 Oferty należy składać :
a) poprzez odpowiedź na maila zapytanie o cenę elektronicznie na adres mailowy: mgopsbr@wp.pl
 lub pisemnie  za pośrednictwem formularza  ofertowego zał.  Nr 1 na adres:  Biała Rawska Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Mickiewicza 25,  96-230 w sekretariacie  do dnia 31.05.2016 roku. 
7. Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania Pytania
Oferenta  muszą  być  sformułowane  na  piśmie  i  wysłane  elektronicznie  na  adres  e-mail  mgopsbr@wp.pl
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w
zapytaniu.

Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Zielińska

3

mailto:mgopsbr@wp.pl
mailto:mgopsbr@wp.pl

