Zapytanie cenowe
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
30 000 euro
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie
zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 km usługi dowozu, która będzie
świadczona uczestnikom Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B
w Wyszkowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie w 2019 roku
I.

II.

Zamawiający
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Wyszkowie
ul. Geodetów 76
07-200 Wyszków
Opis usługi
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odwozie osób
z niepełnosprawnością o godz. 15.00 z Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie mieszczących się
przy ul. Świętojańskiej 89a do miejsca zamieszkania lub innego miejsca
uzgodnionego z uczestnikiem/rodzicem/opiekunem oraz kierownikiem danej
placówki.
2. Szczegółowy opis wykonywanej usługi
1) Przewóz osób z niepełnosprawnością do PŚDS oraz WTZ będzie się odbywał
ustaloną trasą na terenie powiatu wyszkowskiego. Szczegółowy harmonogram
przewozu wraz z ilością kilometrów oraz liczbą osób przewożonych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia liczby
uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym
porozumieniem.
3) Podczas transportu Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo
przewożonych osób, w tym podczas wsiadania i wysiadania z samochodu oraz
zobowiązany jest do udzielania pomocy przewożonym osobom podczas wsiadania
i wysiadania oraz w pokonaniu barier architektonicznych (w tym osobom
poruszającym się na wózkach).
4) Usługa transportowa realizowana będzie w dniach pracy placówek od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
oraz wcześniej uzgodnionych dni zamknięcia placówek. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość w porozumieniu z Wykonawcą zlecić dodatkową trasę przewozu
poza harmonogramem i zmianę godzin przewozu według określonej w ofercie
stawki za kilometr.
5) Wykonawca prowadzić będzie ewidencję tras dowozowych w formie
miesięcznych zestawień wg wzoru ustalonego przez zleceniodawcę.
6) Przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia
z Zamawiającym ilości przejechanych kilometrów.

3. Wymagania obowiązkowe:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 6 września 2001 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79,
138, 650, 1039, 1480, 1481, 1544, 1592, 1629) o transporcie drogowym.
2) Posiadanie samochodów dostosowanych do przewozu osób z
niepełnosprawnościami, w tym osób na wózkach inwalidzkich.
3) Przedłożenie ważnych dokumentów potwierdzających stan techniczny
samochodów do świadczenia usługi transportowej.
4. Warunki udziału w postępowaniu
Złożenie oferty cenowej do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 12.00
5. Płatności
Płatność na rzecz Wykonawcy zostanie zrealizowania na podstawie faktury
VAT/rachunku w terminie 21 dni od daty zakończenia pełnego miesiąca.
6.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 2 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferent powinien przygotować ofertę cenową wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 2, podając cenę netto oraz brutto (netto + podatek VAT za 1 km).
2) Cena podana w ofercie nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
3) Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
5) Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
8. Miejsce oraz termin złożenia oferty
1) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 12.00
w siedzibie PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Świętojańska 89a, 07-200 Wyszków – osobiście lub pocztą tradycyjną
(decyduje data wpływu).
2) Oferty cenowe złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert cenowych nie
zawierających wymaganych informacji lub załączników.
9. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena – 80 %
2. Wyposażenie pojazdów w klimatyzację (proszę załączyć informację) – 20 %.
10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1) Rozpatrzenie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 27 grudnia 2018 r.
2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie
podmiot wyłoniony do świadczenia usługi transportowej.
3) Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

11. Dodatkowe informacje
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Urszula Mikołajczyk Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU
ul. Świętojańska 89a
tel./fax. 29 743 37 37
w godzinach od 8.30 do 14.30

Załącznik Nr 1
Harmonogram przewozu

ODWÓZ
OD PINIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Wyszków Świętojańska 89a
Turzyn
Kalinowo
Dębienica
Łączka
Długosiodło
Stare Bosewo
Przetycz Włościańska
Chrzczanka Folwark
Adamowo
Zygmuntowo
Jaszczułty
Jaszczułty
Jaszczułty
Rząśnik
Rząśnik
Dąbrowa
Dąbrowa
Rząśnik
Wyszków Świętojańska 89a

godzina
15.00

Załącznik Nr 2

……………………………………………………

…………………………………………

(pieczątka Oferenta)

(miejscowość i data)

OFERTA CENOWA
określająca cenę za 1 km usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikom
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B
w Wyszkowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie w 2019 roku
zgłaszam swoją chęć do wykonania zamówienia j.w.
1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON: ……………………………………………. NIP: ………………………………………………………….
numer telefonu ………………………………….. numer faxu ……………………………………………
Dowód rejestrowy ………………………………………………………………………………………………..
(aktualny w załączeniu)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:
Cena netto za 1 km: ……………………………………………
Cena brutto za 1 km: ………………………………………….
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu
cenowym.
Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje, które były konieczne do
przygotowania oferty oraz że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy.
Oświadczam, że: …………………………………………………………………………………………….
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
Oświadczam, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się
postępowanie upadłościowe.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

10. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Załączniki do oferty:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….
(Podpis Oferenta)

