Projekt pod nazwą: „Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze”
jest dofinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Brzeszcze, dnia 10. lipca 2017 r.
BRZ.97/07/2017
K.4.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/K/2017
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach w trybie zapytania
ofertowego zaprasza do składania ofert na: świadczenie usługi transportu.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8) tejże ustawy.
I. Dane Zamawiającego:
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”
ul. Kosynierów 20/5
32-620 Brzeszcze
NIP: 5492101702, REGON: 356268830, KRS: 0000029005;
tel.: 667 701 540;
e-mail: brzost@brzost.brzeszcze.pl;
www.brzost.brzeszcze.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu dla 20 uczestników realizowanego przez
Zamawiającego projektu pn.: „Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze”,
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
Fundusz Inicjatyw Lokalnych (CPV: 60000000-8).
Transport realizowany będzie w dniu 19 lipca 2017 r. na trasie: Jawiszowice – Brzeszcze – Chrzanów
– Płaza – Brzeszcze – Jawiszowice).
III. Ogólne wymagania, jakie Zamawiający stawia wykonawcy:
1. Przewóz odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 1260) i innych przepisach, związanych
z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.);
2. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać
podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;
3. Wykonawca zapewnia uczestnikom projektu bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny;
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4. Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu
z pierwszego miejsca zbiórki uczestników, tj. z zatoki autobusowej w Jawiszowicach Kółku,
ul. Bielska. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki.
5. W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi.
6. Kierowca zapewni trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez kierownika
wyjazdu.
7. Zamawiający dokona płatności za przejazd przelewem na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca będzie realizował zamówienie od momentu podpisania umowy do dnia 19 lipca 2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający oczekuje od Wykonawców, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na
wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.), posiadania
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy na świadczenie
usługi – pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub skan) należy dołączyć do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w zamówieniu musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji
zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.
VI. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do
występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką
imienną. W przypadku upoważnienia innej osoby do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy,
Wykonawca powinien dołączyć do formularza ofertowego oryginał lub skan pełnomocnictwa. Oferty
niekompletne, bądź niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
VII. Miejsce oraz termin składania oferty:
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego:
brzost@brzost.brzeszcze.pl w postaci skanu formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączonym skanem, bądź wygenerowanym dokumentem,
stanowiącym odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności
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gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed datą złożenia oferty,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).
VIII. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu:
Wszelkich informacji, dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dawid Szczepański – Prezes
Zarządu Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 667 701 540, bądź też za pośrednictwem poczty
elektronicznej: brzost@brzost.brzeszcze.pl lub dawid.szczepanski@brzost.brzeszcze.pl.
IX. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, które wpłyną w terminie oraz będą spełniać warunki
w nim zawarte, zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Cena (w PLN) - 100%;
Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad:
1. Cena (w PLN): wartość punktowa kryterium będzie wyliczana według wzoru:

(Cmin. ÷ Cn) x 100 x 100%
gdzie:
Cmin. – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych;
Cn – cena ogółem brutto ocenianej oferty
gdzie:
1% = 1pkt.
X. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury zapytania ofertowego bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego lub zmiany warunków
ogłoszenia bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia
wiarygodności ofert poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych
z prawdą.
8. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VI nie zostaną rozpatrzone.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność z wymaganiami.
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12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy
o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
15. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie usługi wynosi: 700 zł brutto.
16. Oferent, którego oferta została wybrana, niezwłocznie podpisze z Zamawiającym umowę, której
wzór określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
X. Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Wzór umowy.
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