Sobienie-Jeziory, dn. 25.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2013/POKL
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Sobienie-Jeziory zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty
w zapytaniu ofertowym na zakup usługi transportowej dla potrzeb realizacji projektu nr POKL.09.01.01
-14-112/11 pt. „PROMYK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej:

I.

Zamawiający:
Gmina Sobienie-Jeziory, z siedzibą 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16
NIP 826-114-40-44, REGON 711582300
reprezentowana przez Wójta Gminy – Stanisława Wirtka
zwana dalej Zamawiającym.

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej na potrzeby realizacji projektu
pn. „PROMYK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Pod pojęciem usługi transportowej rozumie się przewóz dzieci wraz z opiekunami środkiem
transportu zapewnionym przez Wykonawcę (wraz z zapewnieniem kierowcy) po trasie wskazanej
przez Zamawiającego.
CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Liczba dzieci: 25 + 5 opiekunów, razem 30 osób
Wykaz planowanych wyjazdów:
1) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Łucznica, gm. Pilawa, pow. garwoliński – 2 wyjazdy;
2) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Karczew ul. Gen. Andersa, pow. otwocki – 2 wyjazdy;
3) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Mościska, gm. Trojanów, pow. garwoliński – 2 wyjazdy;
4) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Warszawa, ul. Różana – 1 wyjazd;
5) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Warszawa, Plac Defilad – 1 wyjazd.
Przez jeden wyjazd rozumie się kurs Wykonawcy w obie strony.
Łączna szacunkowa ilość kilometrów: 570 km
Miejsce wyjazdu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie, Siedzów
30A, 08-443 Sobienie-Jeziory.
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2013r.
Konkretne terminy wyjazdów do ustalenia (zgodnie z harmonogramem projektu).
IV. Istotne warunki zamówienia
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia sprzętem sprawnym technicznie, z ważnym
ubezpieczeniem, dostosowanym do przewozu dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci lub innej nieprzewidzianej sytuacji
uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić
transport zastępczy.
3. Formularz ofertowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem.
4. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
V. Kryterium oceny ofert
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100%
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Po sprawdzeniu zgodności złożonych dokumentów z warunkami zamówienia określonymi w tym zapytaniu
ofertowym, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, z najniższą ceną ryczałtową brutto
za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.

VI. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zamkniętej kopercie
opisanej w następujący sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Oferta na wykonanie usługi transportowej
na potrzeby realizacji projektu „PROMYK”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

VII. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Oferty należy składać w terminie do 14.05.2013r. do godz. 08.50, osobiście w Urzędzie Gminy
w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory, bud. B, pok. nr 2 lub
dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
VIII. Warunki płatności
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu prawidłowo
wystawionej faktury. Wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu
odbioru a płatność zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, jednak nie wcześniej niż przekazanie przez Instytucję Wdrażającą środków
finansowych na realizację projektu. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazaniu środków
finansowych przyznanych Zamawiającemu na realizację w/w projektu, Zamawiający zastrzega sobie
prawo uregulowania zobowiązania finansowego wobec Wykonawcy w terminie późniejszym, lecz
niezwłocznie po otrzymaniu ww. środków, bez odsetek karnych.
IX. Informacja o wykluczeniu
Zamawiający nie może udzielać zamówienia osobom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
W przypadku braku oświadczenia (załącznik nr 2) ofertę uznaje się za odrzuconą.
X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
Martyna Kasprzak – tel. 25 685 80 90 wew. 37, 25 682 07 64, e-mail: mkasprzak@gminasj.pl
XI. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje pisemnie po rozpatrzeniu ofert.
Informacja o wyborze zostanie również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Sobienie-Jeziory.
XII. Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/04/2013/POKL

………………………..
(miejscowość, data)

Gmina Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa Przedsiębiorstwa (jednostki, podmiotu)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres Przedsiębiorstwa (kod, miejscowość, woj., powiat, ulica, nr domu, nr lokalu) ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……………….
………………………………………………………………………………………………...……………….
REGON………………………………
NIP …………………………………..
Numer telefonu (z nr kierunkowym)……………………………..
Numer faksu ………………………………………………………
Adres strony internetowej …………………………… , e-mail …………………………..
Nazwa banku i numer konta bankowego ; …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Zobowiązania Wykonawcy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/04/2013/POKL na zakup usługi transportowej na potrzeby
realizacji projektu „PROMYK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia
za cenę brutto: ............................................................. zł
słownie .................................................................................................................................
w tym podatek VAT w kwocie ....................................zł
cena netto: .................................................................... zł
1) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.07.2013r.
2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie na nasze konto w terminie
do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego.
3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu
ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
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6)
7)

8)
9)

na zasadach określonych we wzorze umowy, zgodnie z niniejszą ofertą oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na ………… kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.
Do oferty dołączono następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Parafowany wzór umowy
5. .…………………………
6. ……………………….…

……………………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/04/2013/POKL

Miejscowość……………………., data……………..

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………..……………………
Telefon kontaktowy: ……………………………, e-mail: …………………………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Imię (imiona) ……………………………………………………….
Nazwisko ……………………………………………………………
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo, w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy na zakup usługi transportowej
na potrzeby realizacji projektu „PROMYK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 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 związanych 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................................................
(czytelny podpis)

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego
postępowania

Miejscowość ......................... dnia ....................r.

......................................................
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/04/2013/POKL
Miejscowość……………………., data……………….

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………..……………………
Telefon kontaktowy: ……………………………, e-mail: …………………………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Imię ……………………………………………………….
Nazwisko …………………………………………………

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu zmierzającym
do wyłonienia Wykonawcy zadania: zakup usługi transportowej na potrzeby realizacji projektu
„PROMYK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia;
b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie została otwarta w stosunku do mnie likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także,
że nie zalegam z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
(z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu);
e) spełniam warunki stawiane w Zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, iż przyjmuję je
do wiadomości i stosowania.

……...…………………………………….
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/04/2013/POKL

Umowa Nr ………………/2013 - WZÓR
zawarta w dniu ………… 2013 r. w Sobieniach-Jeziorach pomiędzy Gminą Sobienie-Jeziory
z siedzibą 08-443 Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez Wójta Gminy Stanisława Wirtka, przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Celińskiej,
a
…………………………………
………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
§1
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr 1/04/2013/POKL
z dnia 25.04.2013r. w ramach realizacji projektu „PROMYK” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup usługi transportowej na potrzeby realizacji projektu pn. „PROMYK”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pod pojęciem usługi transportowej rozumie się przewóz dzieci i opiekunów środkiem transportu
zapewnionym przez Wykonawcę (wraz z kierowcą) po trasie wskazanej przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przewozu osób (25 dzieci w wieku przedszkolnym
+ 5 opiekunów) w obie strony na następujących trasach:
1) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Łucznica, gm. Pilawa, pow. garwoliński – 2 wyjazdy;
2) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Karczew ul. Gen. Andersa, pow. otwocki – 4 wyjazdy;
3) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Mościska, gm. Trojanów, pow. garwoliński – 2 wyjazdy;
4) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Warszawa, ul. Różana – 1 wyjazd;
5) Siedzów, gm. Sobienie-Jeziory – Warszawa, Plac Defilad – 1 wyjazd
w terminie od dnia podpisania umowy do 15 lipca 2013 roku.
3. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym
(i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez
Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast
kopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy przeważa
treść Zapytania Ofertowego.
5. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych przedmiotem
zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy do uwzględniania
sugestii Zamawiającego dotyczących sposobu jej wykonywania.
7. Wykonawca gwarantuje, że inne równolegle organizowane przez niego wydarzenia nie będą zakłócały
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
objętym przedmiotem umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby osobowe i techniczne konieczne do realizacji
przedmiotowej umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że pojazd wykorzystywany do realizacji przedmiotu umowy jest sprawny
technicznie, z ważnym ubezpieczeniem, dostosowany do przewozu dzieci w wieku przedszkolnym,
zgodnie z obowiązującymi przepisami a kierowca posiada uprawnienia wymagane do prawidłowego
wykonania przewozu.
§3
1. Za zrealizowanie całości zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ogólną
kwotę brutto: .............................................. zł (słownie: .................................................................).
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji zamówienia.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru.
4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………….,
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazaniu środków finansowych na realizację projektu
przyznanych Zamawiającemu przez Instytucję Wdrażającą, Zamawiający zastrzega sobie prawo
uregulowania zobowiązania finansowego wobec Wykonawcy w terminie późniejszym, lecz
niezwłocznie po otrzymaniu ww. środków, bez odsetek karnych.
§4
1. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego,
Wykonawca zapewni Zamawiającemu bazę transportową o niemniejszym standardzie, po kosztach
zawartych w niniejszej umowie oraz pokryje ewentualne dodatkowe koszty Zamawiającego związane
ze zmianą bazy. W sytuacji określonej powyżej Zamawiającemu przysługuje również kara umowna
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 50% kwoty brutto określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość kar umownych.
4. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§5
Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1. niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę;
2. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa.
§6
1. Ewentualne spory wynikające z wykonywania niejszej umowy, których Strony nie będą w stanie rozwiązać
w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa pozostają u Zamawiającego.
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