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Zapytanie ofertowe nr 5/OF/2016

Transport uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy
(ogłoszenie)
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Realizator projektu „Więcej miejsc,
więcej rozwiązań”) działając z upoważnienia Caritas Diecezji Toruńskiej (Lider projektu)
zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi transportu uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z miejsca ich zamieszkania na
zajęcia w ŚDS i po zajęciach w ŚDS do miejsca ich zamieszkania w ramach projektu „Więcej
miejsc, więcej rozwiązań”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
1.

Zamawiający:
Nazwa:
Caritas Diecezji Toruńskiej (Lider Projektu) / Brodnickie Centrum
Caritas im. Bpa Jana Chrapka (bezpośredni Realizator Projektu)
Adres:
ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica
NIP: 874-16-14-030, REGON: 040019534-00089

2.

Przedmiot zamówienia: realizacja transportu uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) na i po zajęciach w ŚDS – grupa 10 osób, w okresie
od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 w dni robocze.

3.

Oferty należy składać do 21.12.2016 r. do godz. 13:00.

4.

Na zapytanie ofertowe składają się następujące dokumenty: 1* niniejsze ogłoszenie;
2* załącznik nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu;
3* załącznik nr 2, tj. kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych i z
opisem sposobu przyznawania punktacji; 4* załącznik nr 3, tj. wzór oferty, 5*
załącznik nr 4, tj. oświadczenie o braku powiązań.

5.

Opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny, wzór oferty oraz wymagane
oświadczenia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania (ogłoszenia).
Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Michał Pezler –
pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres:
caritas.brodnica@diecezja.torun.pl.

6.

Pytania i odpowiedzi dot. zapytania ofertowego będą umieszczane na stronie
internetowej Zamawiającego: www.caritasbrodnica.pl oraz na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

7.

Inne warunki: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, m.in. wówczas
gdy oferty złożone w postępowaniu przekroczą budżet przeznaczony na zamówienie.

9.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnień
(jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Może również zwracać się z prośbą o poprawienie oczywistych omyłek i błędów
rachunkowych.

10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.

11.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania
Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana
potencjalnym Wykonawcom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.caritasbrodnica.pl oraz
na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą
wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
potrzebny na dokonanie zmian w ofertach.

12.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów niezwłocznie
po dokonaniu ostatecznego wyboru (nie później niż 29 grudnia 2016 roku) poprzez
pocztę elektroniczną oraz poprzez publikację wyników postępowania na stronie
internetowej
www.caritasbrodnica.pl
oraz
na
stronie
internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Protokół z postępowania
dostępny będzie w sekretariacie Brodnickiego Centrum Caritas – Realizatora projektu
„Więcej miejsc, więcej rozwiązań”.

13.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty z wykonawcą zadania zostanie podpisana
umowa. Ewentualne zmiany w umowie podpisanej z wyłonionym oferentem mogą
dotyczyć: zmian w skutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w

stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; gdy nastąpi
konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na
skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20142020; zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych; zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy.

