Zapytanie ofertowe nr 09/2018 w ramach projektu
„Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn”

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne;
Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

03/04/2018r.
Data upublicznienia zapytania ofertowego
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I: ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP)
ul. Grabina 11; 32 – 840 Zakliczyn
NIP 873 – 29 – 67 – 504
tel. 14 66 52 095
Adres do korespondencji:
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP)
Wesołów 39, 32 – 840 Zakliczyn
Osoba do kontaktu: Barbara Żychowska
Tel. +48 697 093 074
E-mail: b.zychowska@sfop.org.pl

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV przedmiotu zamówienia:
1. 60000000 – 8 – Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadami)
3. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.
4. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
 Świadczenie usługi transportowej na rzecz uczestników projektu „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w
gminie Zakliczyn”
Tytuł projektu: „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn”
5. Określenie przedmiotu zamówienia:
 Świadczenie usługi transportowej na rzecz uczestników projektu „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w
gminie Zakliczyn”
6. Forma i wymiar zaangażowania:
 umowa na świadczenie usług transportowych
 okres zaangażowania: od dnia podpisania umowy do czerwca 2020
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7. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej na rzecz uczestników projektu w ramach projektu
„Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn”.
1. Wykonawca będzie obowiązany do przywozu i odwozu maksymalnie 20 osób (seniorów objętych
działaniami Centrum) z ich miejsca zamieszkania na terenie gminy Zakliczyn i miasta Zakliczyn do
Centrum aktywizacji i opieki seniorów od poniedziałku do piątku (tylko w dni robocze). W czasie
przywozu i odwozu seniorzy będą pod opieką asystenta osób niepełnosprawnych.
2. Od wykonawcy będzie wymagane posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób z
niepełnosprawnościami.
3. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny.
4. Wykonawca ubezpiecza środki transportu i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas
przewozu.
5. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne ( sprawne autokary/autobusy
z klimatyzacją i pasami bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów) i kadrowe kierowcy posiadający
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamówienia.
6. Przywóz uczestników do Centrum aktywizacji i opieki seniorów z miejsca zamieszkania zlokalizowanego
w gminie Zakliczyn oraz mieście Zakliczyn na godzinę 8.00 w dniach od poniedziałku do piątku (dni
robocze).
7. Odwóz uczestników Centrum aktywizacji i opieki seniorów do miejsca zamieszkania zlokalizowanego na
terenie gminy Zakliczyn i miasta Zakliczyn od godziny 16.00 w dniach od poniedziałku do piątku (dni
robocze).
8. Przyjmuje się, że dziennie usługa transportowa wyniesie 80 km.
9. Szacunkowa dzienna liczba kilometrów wskazana jest wyłącznie dla celów określenia przez Wykonawcę
ceny za 1 km i służy do wyboru najkorzystniejszej oferty i uzależniona jest od wyników rekrutacji
uczestników projektu.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia, skrócenia lub wykonania kilku przejazdów jeśli
wymagało będzie tego dobro uczestnika projektu np. zbyt długi transport osoby niepełnosprawnej.
11. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej liczby
przejechanych kilometrów wg stawki wskazanej w Formularzu oferty. Wykonawca rozpocznie
naliczanie kilometrów z chwilą wyjazdu z Centrum aktywizacji i opieki seniorów lub z bazy postojowej
(pod warunkiem, że odległość z bazy postojowej do miejsca odbioru pierwszego pasażera nie będzie
dalsza niż z siedziby Centrum). Następnie doliczy kilometry na trasie przejazdu pomiędzy kolejnymi
uczestnikami. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów lub
bazy postojowej z ostatnimi uczestnikami Centrum przy zachowaniu warunków określonych w niniejszy
punkcie. Podobna sytuacja będzie miała miejsce popołudniu przy odwożeniu uczestników z Centrum do
ich domów. Zamawiający nie ponosi kosztów za powrót rano z siedziby Centrum do bazy postojowej,
ani za przyjazd popołudniu z bazy postojowej do siedziby Centrum.
Będą brane pod uwagę tylko oferty spełniające wymogi formalne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Inne postanowienia:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
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III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do czerwca 2020
Miejsce realizacji zamówienia:
 województwo: MAŁOPOLSKIE,
 powiat: TARNOWSKI,
 gmina: ZAKLICZYN
 miejscowość: KOŃCZYSKA, 32 – 840 Zakliczyn
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowy termin będzie
ustalany w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie
zrealizować przedmiotu zamówienia jak również do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez
wyboru ofert jak również jego unieważnienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek
roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
Istotne dla stron postanowienia umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia
przez Oferenta,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub
zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej,
co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie
się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec
ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości
ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm,
rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej,
materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane
użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia na świadczenie usługi transportowej na rzecz uczestników projektu „Centrum
aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn” mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia,
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. – warunek będzie weryfikowany na
podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
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c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia –
warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
d) brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym -informacje na
temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
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:
 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.
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie V zapytania ofertowego, z
których musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia choćby jednego
z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaję się za odrzuconą.
2. Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt III ppkt 1a – b zapytania ofertowego, do oferty – Formularza Ofertowego należy przedłożyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania, zgodnie z wzorem określonym w
Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
c) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu doświadczenia w zakresie usług transportowych, zgodnie ze
wzorem określonym w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
d) Odpis z KRS lub CEiDG.
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VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert : 11/04/2018
2. Miejsce składania ofert pisemnych
Ofertę należy złożyć pod adresem:
Wesołów 39; 32 – 840 Zakliczyn
3. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail
osoby wskazanej do kontaktu
4. Sposób przygotowania oferty:
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
 Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Zapytanie ofertowe
nr 09/2018 z dnia 03.04.2018 – Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn”
b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych
dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury
zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze
zapytanie ofertowe.
5. Kompletna oferta musi zawierać:
 Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 Podpisane Oświadczenia stanowiące załączniki nr 2,3 i 4 do zapytania ofertowego
6. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego,
przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania
ofertowego tj. 04.04.2018 i kończy się z upływem ostatniego dnia tj. 11.04.2018. Liczy się data wpływu do
siedziby lub na adres mailowy osoby do kontaktu.
7. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:
a. cenę wyrażoną w PLN
b. opis przedmiotu zapytania ofertowego
c. termin realizacji
d. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim (zaleca się sporządzenie
jej na komputerze)
8. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
9. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

VII. TRYB ROZPATRZENIA I OCENY OFERT
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od
daty złożenia ofert.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia
lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez
Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert,
Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Wykonawcy.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej ogłoszenia na Bazie
Konkurencyjności oraz zostanie przesłana listownie lub elektronicznie Oferentom, którzy złożyli oferty.
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Kryteria oceny ofert:
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień
treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów :
a. CENA – 80% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu ofert)
b. DOŚWIADCZENIE – 20% ( weryfikowane na podstawie oświadczenie zamieszczonego w
Załączniku nr 4)
3. Sposób oceny ofert
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbę uzyskanych punktów (100% =100 pkt),
obliczoną wg poniższego wzoru:
S=C+D
gdzie:
S – Suma punktów ocenianej oferty
C – Liczba punktów uzyskanych za kryterium „cena”
D – liczba punktów uzyskanych za kryterium „doświadczenie”

a) Cena – Ceny ofert brutto (waga 80 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.
𝐶

𝐶 = 𝐶𝑛 𝑥 80
𝑜

gdzie:
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty ” (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku)
Cn – oznacza łączną cenę najtańszej z ofert.
Co – oznacza łączną cenę ocenianej oferty.

b) Doświadczenie – (waga 20%) będzie obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
𝐷=

𝐷𝑚𝑎𝑥
𝐷𝑜

𝑥 20

gdzie:
D – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie” ( z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku)
Dmax – oznacza maksymalną liczbę lat doświadczenia
Do – oznacza łączą liczbę lat doświadczenia ocenianej oferty.
4. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Cena oferty będzie ceną brutto za 1 km.
2) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym
Wykonawca zawrze w cenie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całego
przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.
3) Cenę należy wyrazić w złotych polskich, w których będą również prowadzone rozliczenia między
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Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w
walutach obcych.
4) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać
waloryzacji.

VIII: INFORMACJE DODATKOWE
1. Inne istotne postanowienia
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w
określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania
zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione
lub odwołane. Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie
określonym w pkt. IV.1 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego
Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający po
wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców poprzez zamieszczenie
informacji na odpowiedniej stronie internetowej. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza
porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo
anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.
2. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020.

IX. KONTAKT
Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona
do Zamawiającego na adres: Wesołów 39; 32 – 840 Zakliczyn lub drogą elektroniczną na adres email:
b.zychowska@sfop.org.pl
Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.
Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pytania techniczne należy kierować do Barbary Żychowskiej na adres Wesołów 39; 32 – 840 Zakliczyn lub na adres
e-mail b.zychowska@sfop.org.pl
Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania
wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.
W sprawach formalnych należy kontaktować się z Barbarą Żychowską – pod numerem telefonu
+48 697 093 074 (w godz. 9:00-15:00) lub adresem mailowym b.zychowska@sfop.org.pl
Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy
uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

8

X: ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.
4. Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu w zakresie usług transportowych.
5. Odpis z KRS lub CEiDG.
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