Książ Wlkp., 25 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy projektu: „Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.”
projekt współfinansowany przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego

Zamawiający:
Gmina Książ Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
tel. 612822001
1. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zapewnienie dojazdu uczestnikom Projektu „Skarbnica wiedzy
w Książu Wlkp.” do miejsca ich zamieszkania po zakończonych dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych oraz dowóz i odwóz uczestników projektu na warsztaty oraz półkolonie
organizowane w okresie wakacyjnym. Usługa realizowana w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu pn. „Skarbnica wiedzy
w Książu Wlkp.” Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 na realizację projektu nr: RPWP.08.01.02-30-0295/16, w ramach Osi Priorytetowej 8 –
Edukacja, Działania 8.1 -Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie
ogólne – tryb konkursowy, Nr konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16. Jego głównym celem
jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Książ Wlkp.
oraz podniesienia jakości procesu kształcenia w jednostkach oświatowych, poprzez objęcie
uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i półkoloniami w okresie
wakacyjnym.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi transportowej związanej z zapewnieniem
przewozu uczestnikom Projektu „Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.” do miejsca ich
zamieszkania po zakończonych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz dowóz i odwóz
uczestników projektu na warsztaty oraz półkolonie organizowane w okresie wakacyjnym
do/z szkół podstawowych na terenie Gminy Książ Wlkp. wraz z zapewnieniem uczniom
opieki w czasie przewozu;
2) świadczenie usług odbywać się będzie zarówno od poniedziałku do piątku, jak i w weekendy
oraz w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku
szkolnym 2018/2019;
3) transport odbywał się będzie do/z następujących szkół podstawowych:
a) Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.;
b) Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach;
c) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym;
d) Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach;
4) usługa transportowa obejmuje przewóz uczniów, którzy zamieszkują w miejscowościach
należących do obwodu danej szkoły i zostały zrekrutowane do udziału w projekcie;
5) usługa obejmuje przejazdy w łącznej ilości około 17 600 km w ciągu trwania całego projektu;
6) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem
ustalonym z Zamawiającym;

7) szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający długość tras w kilometrach oraz
terminy w jakich należy zapewnić dowóz i/lub odwóz uczniów z poszczególnych placówek
Zamawiający sporządzi po zakończeniu rekrutacji;
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusów/ busów
oraz rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikającego ze zmian, których nie był wstanie
przewiedzieć na etapie podpisania umowy.
Kod CPV: 60172000-4
Nazwa kodu CPV: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
3. Termin realizacji zamówienia:
od października 2017 r. do sierpnia 2019 r.
4. Warunki
udziału
w
postępowaniu – zgodnie z nomenklaturą wytycznych
kwalifikowalności:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert;
2) wykonanie usługi może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia,
d) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
e) spełnia wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim, o którym
mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1907 z późn. zm.) i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie
uprawnienia do świadczenia tych usług.
3) Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający wykonanie części/całości
zadania, przy założeniu, że:
a) terminy przejazdu grup na trasach mogą się pokrywać,
b) jeden kurs może dotyczyć kilku uczniów (wówczas wskazany byłby bus),
c) w jednym kierunku mogą być odwożone łącznie dzieci z różnych grup zajęć
(wówczas wskazany byłby autobus),
d) danego dnia może odbyć się kilka kursów bądź żaden,
e) Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w
pojeździe odpowiednio dla danej trasy.
4) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, które wynikną z ruchu pojazdów
i przewozu dzieci, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z obowiązku
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić – niezależnie od kierowcy – opiekuna
dla przewożonych dzieci. Opiekunem powinna być osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie,
niekarana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, do której obowiązków będzie
należało w szczególności:
a) opieka i nadzór podczas przewozu uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i z
powrotem,
b) opieka i nadzór podczas wsiadania i wysiadania uczniów do/ z pojazdu,
c) zwracanie uwagi na uczniów podczas przejazdu,
d) w przypadku stwierdzenia, przez kierowcę lub opiekuna, sytuacji zagrażającej
uczniom natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego i
Wykonawcę.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy
założone w projekcie środki okażą się niewystarczające;
7) z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z
Zamawiającym. 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności 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.
5. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1) cenę należy ustalić na podstawie stawki za 1 km przewozu, biorąc pod uwagę przedmiot
zamówienia;
2) cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia;
3) w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczenia punktów zostanie
uwzględniona cena brutto;
4) cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;
5) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
6) przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował ceną ofertową jako
kryterium wyboru;
7) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
8) Cena 100% Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
----------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
6. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 3 października 2017 r. do godz.15.00 w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, pok. nr 1.
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w zapytaniu:
1) Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
7.

8. Informacje dodatkowe
1) Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela
Pani Paulina Sieńkowska - Łabenda, tel. 61 2822001 wew. 40, adres e-mail:
agata.weiss@ksiaz-wlkp.pl
2) Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/
w
zakładce
–
Zamówienia
publiczne oraz
na
portalu
ogłoszeniowym:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, do momentu wyboru ofert;

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej;
5) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu;
6) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę
najkorzystniejszą;
8) Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu
ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej;
9) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną
rozpatrzone;
10) Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania
ofertowego;
11) Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie
na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami;
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji;
13) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert;
14) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie
zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile
te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość
udzielenia takiego zamówienia została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz
w umowie z Wykonawcą;
15) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni
o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

4)

……………………………………
(podpis zamawiającego)

