Tomaszów Maz., 30.04.2018 roku
(miejsce, data)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018
w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU
NA ZAKUP USŁUG TRANSPORTOWYCH
w ramach projektu
AZYMUT NA SUKCES - NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 8 W
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM”
na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0035/17-00
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
BENEFICJENT:
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Maz.
NIP 7732321115
REALIZATOR - ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.
ul. Nadrzeczna 17/25
97-200 Tomaszów Maz.
NIP 773-23-66-460

BIURO PROJEKTU:
UL. NADRZECZNA 17/25, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
TEL/FAX. 44 724 53 08, EMAIL: ZSP8PROJEKT@GMAIL.COM
WWW.ZSP8.EU

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług transportowych - autokar i bus minimum dla 15 osób wg poniższych planowanych
orientacyjnych potrzeb:

– Kody CPV: 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia:
wg powyższego zestawienia - szczegółowe terminy realizacji poszczególnych
wyjazdów w uzgodnionych terminach.
4. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto za 1 kilometr [w PLN] – waga 100 pkt.
Zamawiający przyjmuje kryterium cena jako jedyne kryterium oceny ofert, któremu
przypisuje wartość 100 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana
według poniższego wzoru:
A = (Cn/Cb) x 100 pkt
gdzie:
A – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium – cena;
Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania;
Cb – cena badanej oferty.

Cenę oferty należy podać w PLN.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
 Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do Zamawiającego pod adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.
97-200 Tomaszów Maz. ul. Nadrzeczna 17/25
 Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej (skany dokumentów
podpisanych) na adres e-mail: zsp8projekt@gmail.com
 Termin składania ofert: (min 7 dni) 10.05.2018 r., do godziny 12:00 (decyduje
moment wpływu oferty)
 Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
6. WYMAGANIA ODNOŚNIE SKŁADANYCH OFERT
 Oferta powinna być złożona w języku polskim na papierze firmowym oferenta lub
opatrzona jego pieczęcią firmową wraz z podpisem osób upoważnionych do
reprezentacji Oferenta
 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Podana cena będzie
ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
 Cenę oferty należy podać dla 1 kilometra usługi transportowej osobno dla autokaru i
osobno dla busa min. 15 miejsc.
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Cenę oferty należy podać w PLN.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania
ofert częściowych.
Minimalny termin ważności oferty: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
Oferta powinna zawierać:
- Dane identyfikujące oferenta
- Datę sporządzenia
- Termin ważności oferty
- Cenę całkowitą netto i brutto przedmiotu oferty
- Warunki i termin płatności
- Datę realizacji zamówienia
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z w/w elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

7. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem/Zamawiającym/Realizatorem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem/Zamawiającym/Realizatorem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego/Realizatora lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego/Realizatora czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu
co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
c) 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.
8. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania z następujących powodów:
 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
 okoliczności siły wyższej,
 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej dla
programu pomocowego UE, z którego współfinansowane będzie przedmiotowe
zamówienie, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też
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9. POZOSTAŁE INFORMACJE
 Dodatkowych informacji oraz wyjaśnień związanych z niniejszym zapytaniem
ofertowym udziela Pani Katarzyna Sikora
tel. 506 549 449 email:
zsp8projekt@gmail.com
 Rozpatrzenie ofert nastąpi 11.05.2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.
 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
na usługę, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert i zwrócić się o zawarcie umowy na usługę z kolejnym podmiotem na liście
uszeregowanej według najwyższej liczby uzyskanych punktów.
 Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą
rozpatrywane.
 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które
nie będą zwracane przez Zamawiającego.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w
dowolnym terminie bez podania przyczyny.
10. ZAŁĄCZNIKI
a) Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami
współpracującymi.

……………………………………………
Podpis i pieczęć Osoby upoważnionej
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty

……………………………….
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.
ul. Nadrzeczna 17/25
97-200 Tomaszów Maz.
NIP 773-23-66-460
DANE OFERENTA:

Lp.

Nazwa/ Imię i
nazwisko

1.

Adres

2.

Tel/fax

3.

e-mail

4.

NIP

5.

Nr wpisu do ewidencji
działalności
gospodarczej/KRS
(jeżeli dotyczy)

NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.
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OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Jm.

1.

Nawa przedmiotu
zamówienia
Usługa transportowaautokar

1 km

2.

Usługa transportowabus min. 15 osób

Lp.

Cena jedn.
netto

Cena jedn.
brutto

VAT
stawka

1 km

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI ustala Zamawiający.
Oświadczam, iż przyjmujemy do realizacji terminy, o których mowa w zaproszeniu do
składania oferty.
UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą do dnia …………………….... (minimum 30 dni).
OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach
…….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
 Imię i nazwisko …………………………………….


Adres: ……………………………….………………….



Telefon: ………..……………………………………..



Fax: ……………………..……………………………….



Adres e-mail: ………………………………………..

OFERTĘ niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do
niej następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ………………………………………………….
2) ………………………………………………….
3) ………………………………………………….
……………………………, dnia ………………. roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

……………………………….
Pieczątka Oferenta

……………………………….
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA POMIĘDZY PODMIOTAMI
WSPÓŁPRACUJĄCYMI
Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym/Beneficjentem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem/Zamawiajacym/Realizatorem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Beneficjenta/Zamawiajacego/Realizatora lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta/Zamawiajacego/Realizatora czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu
co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
c) 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.
Pomiędzy Zamawiającym/Beneficjentem/Realizatorem a Oferentem nie istnieją wymienione
powyżej powiązania.

……………………………….
Podpis Oferenta
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