Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/OF/2016
Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu

I Przedmiot zamówienia
Realizacja transportu
uczestników
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Brodnicy









Realizacja transportu uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z miejsca zamieszkania na
zajęcia w ŚDS i do miejsca zamieszkania po zajęciach w ŚDS –
grupa 10 osób, w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
w dni robocze.
Dowóz na zajęcia: dowóz uczestników musi gwarantować ich
przyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy
(ŚDS) przed godziną 8:00, nie wcześniej niż na godz. 07:30.
Transport po zajęciach: transport uczestników do miejsca ich
zamieszkania, tj. po zajęciach musi gwarantować wyjazd ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) po
godzinie 14:00, nie później niż o godz. 14:30.
Uczestnicy ŚDS to mieszkańcy powiatu brodnickiego, osoby z
niepełnosprawnościami – grupa do 10 osób.
Zamawiający przewiduje, że dowóz uczestników ŚDS
następował będzie w ramach dwóch tras (w obrębie powiatu
brodnickiego), z których:
o jedna trasa obejmuje miejscowości Brodnica-Jabłonowo
Pomorskie-Kruszyny-Brudzawy-Buczek-Kawki-MałkiBrodnica;
o druga trasa obejmuje miejscowości Brodnica-OsiekMichałki-Okalewko-Świedziebnia-Ostrów-ZaborowoBartniczka-Świerczynki-Brodnica.
Trasy wskazane powyżej mogą ulec niewielkim zmianom w
trakcie realizacji zadania, np. w związku z rezygnacją uczestnika
z udziału w zajęciach ŚDS.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
(Nieregularny transport osób).
Termin realizacji

W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 w dni robocze.

Miejsce realizacji

Miejscem docelowym w przypadku dowozu na zajęcia oraz miejscem
początkowym odwiezienia po zajęciach jest Środowiskowy Dom
Samopomocy w Brodnicy, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.

II Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

I. Termin i
zasady złożenia
oferty

(a.) Kompletne oferty na które składają się: oferta (według wzoru
wskazanego w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
oświadczenie o braku powiązań (według wzoru wskazanego w

załączniku nr 4) oraz kopie dokumentów poświadczających
uprawnienia i/lub kwalifikacje i/lub doświadczenia Oferenta należy
składać do 21 grudnia 2016 roku do godz. 13:00.
(b.) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl (skan oferty) lub faksem
numer 56 49 50 281 lub listownie (decyduje data i godzina
wpływu) lub przez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia
przesyłki kurierskiej) lub osobiście do sekretariatu Brodnickiego
Centrum Caritas przy ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica. W przypadku
składania oferty listownie, przez kuriera lub osobiście ofertę należy
złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zapytanie ofertowe nr
5/OF/2016”.
(c.) Oferta i oświadczenie, o którym mowa powyżej muszą być
podpisane przez Oferenta.
(d.) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
Zamawiający dokona weryfikacji warunków wskazanych w części I. w
podpunktach (a.) do (d.) na zasadzie 0-1 (spełnia-nie spełnia).

II. Warunki dot.
doświadczenia i
bazy własnej
Oferenta

(a.) Doświadczenie Oferenta. Oferent winien posiadać co najmniej
roczne doświadczenie w świadczeniu usług transportowych w
zakresie przewozu osób. Do oferty należy załączyć kopię
dokumentu poświadczającego doświadczenie (np. zaświadczenie
od zleceniodawcy, referencje wskazujące okres współpracy itp.)
oraz aktualny, właściwy dla Oferenta, dokument rejestrowy
wskazujący
zakres
prowadzonej
działalności
gospodarczej/odpłatnej.
(b.) Baza własna Oferenta. Oferent winien dysponować
środkiem/środkami transportu przystosowanym/przystosowanymi
do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. W treści
oferty należy wskazać podstawowe parametry środka/środków
transportu, które Oferent użyje do realizacji zamówienia: marka i
model samochodu, rok produkcji, liczba miejsc dla pasażerów.
Środek transportu musi posiadać niezbędną dokumentację i
przygotowanie techniczne oraz aktualną i ważną polisę
ubezpieczeniową OC.
Zamawiający dokona weryfikacji warunków wskazanych w części II. w
podpunktach (a.) do (b.) na zasadzie 0-1 (spełnia-nie spełnia) w oparciu o
przedłożone przez Oferentów dokumenty.

III. Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 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.
Oferenci są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenia o braku
ww. powiązań (zgodnie z Załącznikiem nr 4). Zamawiający dokona
weryfikacji warunku wskazanego w części III na zasadzie 0-1 (spełnia-nie
spełnia) w oparciu o przedłożone przez Oferentów oświadczenia.

