Wałbrzych, 18.04.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie
powiatów
kłodzkiego
i
ząbkowickiego”
nr
umowy:
RPDS.09.02.01-02-0014/17-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w
ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach
procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty z zakresu:
Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Forum Aktywności Lokalnej
Siedziba:
58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 1c
tel/fax: 7484880100
NIP: 8862777392
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. Strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Strona internetowa www.forumwalbrzyskie.hb.pl
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
Kod CPV 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu osób z niepełnosprawnościami, w
tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach
powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.
2. Usługa będzie świadczona na terenie Dolnego Śląska w okresie od 01 czerwca 2019r. do 31 maja
2020 r. Świadczenie usług odbywać się będzie na podstawie cotygodniowego planowania
uwzględniającego terminy, godziny i miejsca przewozów z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach pilnych
wymagających szybkiej interwencji usługa zostanie zrealizowana maksymalnie do 2 godzin od
telefonicznego i mailowego zgłoszenia. Liczba kilometrów zaplanowanych do przejechania w ramach
świadczonej usługi wynosi 8 000 km trasy przejazdu w okresie trwania umowy. Liczba ta nie będzie
mniejsza lecz może zwiększyć się w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym, w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na usługę i od
środków jakimi będzie dysponował Zamawiający.
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Zamawiający wymaga złożenia oferty cenowej za przejechanie 1 km trasy, a cena ma charakter
ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty podatkowe i
ubezpieczeniowe związane z zawarciem umowy zlecenia, koszty podstawienia pojazdu na miejsce
świadczenia usługi zgodnie ze wskazaniami zamawiającego, pomoc przy wsiadaniu oraz wysiadaniu
osobie z niepełnosprawnością. Usługi mogą być świadczone od poniedziałku do niedzieli, w
godzinach między 6.00 a 22.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca w ramach
usługi zobowiązany jest udzielić pomocy osobie przewożonej przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu z
zachowaniem szczególnych standardów bezpieczeństwa. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że
powinien zapewnić więcej niż jeden środek transportu w przypadku realizacji dwóch różnych zleceń
w ramach tej samej umowy w jednym czasie. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca
może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji
zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za
jego działania i zaniechania. Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje kadrą, która posiada
stosowną licencję lub zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego i/lub licencję na
wykonywanie transportu drogowego taksówką i/lub licencję na zarobkowy przewóz osób w kraju.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia w/w licencji/zezwoleń.
3.Środek transportu, którym wykonywana będzie usługa, musi:
- spełniać wymogi w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością
- posiadać komfortowe i bezpieczne elementy umożliwiające przewóz osób z różnymi dysfunkcjami
ruchowymi (np. rampa/podnośnik dla wózka inwalidzkiego)
-posiadać ważne badania techniczne wykonane w autoryzowanej stacji diagnostycznej oraz
ubezpieczenie wymagane przepisami prawa,
- środek transportu musi być wyposażony w klimatyzację samochodową,
-Wykonawca w ramach usługi zapewnia środek transportu, kierowcę, ubezpieczenie (środka
transportu oraz kierowcy i osób przewożonych na czas transportu),
- w przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka
transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie od momentu
wystąpienia awarii.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
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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 co najmniej
10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika, 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 – weryfikacja na podstawie
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny
równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej (np. KRS).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.
3. Oświadczą, że są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania
4. Oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zlecenia.
weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3, powinien być
zaparafowany na każdej stronie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
4. Komplet załączników i dokumentów wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu bez względu na
ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje
odrzucona.
5. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi
zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli dotyczy)
osobno dla każdego artykułu wymienionego w przedmiocie zamówienia.
7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
8. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 29.04.2019 r. do godziny
16.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych
(decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie,
zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304
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Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ w ramach
projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i
ząbkowickiego ” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian
w ofercie, a w przypadku rezygnacji z podpisania umowy po ewentualnym wyborze oferty.
10. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu,
uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład
oferty.
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.
Adres do korespondencji: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, tel.
748480100
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Aleksandra Koziatek. Kontakt telefoniczny
(tel. 74 84 80 100) i mailowy (olakoziatek@gmail.com) w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 15.00.
VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
IX. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium 100% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 km brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do
wezwania Wykonawcy objętego ofertą do podpisania umowy.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych,
innych niż PLN.
XI. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
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1. O wyborze oferty Zamawiający drogą elektroniczną lub telefoniczną niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 30 dni od dnia przekazania
(doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w ramach poszczególnych części, bez
przeprowadzenie ich ponownej oceny.
3. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy
realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zm.).
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
XII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Umowa zawarta zostaje na okres od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r, przy czym czas trwania umowy
może zostać skrócony w razie wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z wykonaniem usługi.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem przedstawionym
przez Zamawiającego;
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami
umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. ilości km: liczba ta nie będzie mniejsza lecz może zwiększyć się w wysokości nie przekraczającej
50% wartości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym, w zależności od rzeczywistego
zapotrzebowania na usługę i od środków jakimi będzie dysponował Zamawiający.
b. harmonogramu realizacji umowy
c. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom)
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian
w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź
zmiany załączników do umowy.
5. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
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a. zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia;
b. konieczność zmiany terminu/ harmonogramu realizacji umowy leżących po stronie:
- Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług jak również
ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zrekompensowania ewentualnych szkód wyrządzonych przez
zastępującego Wykonawcę.
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku
zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji zamówienia.
- inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające z
tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji
projektu.
XIII. WYKLUCZENIA
1. Zamawiający wyklucza z Postępowania Wykonawcę, który:
1) Jest osobowo lub kapitałowo powiązany 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.
2) Został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK),
przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK),
przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK).
3) Jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie
stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
4) Przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje.
5) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7) Bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać
ocenie.
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XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym
i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania stanowiącym załącznik nr 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach zapytania ofertowego.
4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
5. Zamawiający informuje, że terminy płatności uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na
etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. Zamawiający
dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Wykonawcą w miarę posiadania środków
finansowych, przekazanych przez Instytucję Organizującą Projekt, którą jest Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy siedzibą w Wałbrzychu, a Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu odsetek.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
8. 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.
Załączniki i oświadczenia, które należy złożyć:
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) – zaparafowana na każdej stronie
Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - wzór umowy (zaparafowany na każdej stronie)
Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna
Załącznik nr 6 – oświadczenia Wykonawcy
Aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny
dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej (np. KRS)
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