Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Giżycko 01.10.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonywanie usługi przewozowej polegającej na zawiezieniu dniu 19
października 2018 r. 20 osób do Alytus na Litwie i przywiezieniu ich w tym samym dniu do
Giżycka, w ramach działań organizowanych w projekcie LT-PL-2S-150 " Neighbourly
exchanges of experiences and professional skills

Nr postępowania: 8/ LT-PL-2S-150 " Neighbourly exchanges of experiences and professional
skills/ZSEiI
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Ul. Adama Mickiewicza 27
11-500 Giżycko
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 ) Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.
2 ) ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3 ) WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4 ) ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania
ofertowego w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny.
5 ) ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.
6 ) ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości negocjacji cenowej.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polega na transporcie 20 osób ( nauczyciele Zespołu Szkół Elektronicznych i
Informatycznych z Giżycka) do Alytus na Litwie w dniu 19 października 2018 r. na
szkolenie oraz przywiezieniu ich w tym samym dniu z Alytus do Giżycka po zakończeniu
szkolenia.
Dokładny opis trasy:
Wyjazd z Giżycka z placu Piłsudskiego o godz. 6.00 czasu polskiego, przyjazd do Alytus ok.
godziny 9.30 (według czasu polskiego). Przewoźnik może wybrać dowolną trasę dotarcia do
Alytus ( przez Suwałki – Sejny lub przez Ełk, Augustów lub Suwałki Szypliszki. Wyjazd z
Alytus do Giżycka na plac Piłsudskiego, po zakończeniu szkolenia tj. ok. godziny 19 czasu
polskiego. Przewoźnik powinien być gotowy do wyjazdu o godzinie 18 i czekać, jeżeli
szkolenie potrwa dłużej.
Usługa transportu powinna zrealizowana pojazdem przystosowanym do przewozu min 20
osób (bez kierowcy), Transportowanym osobom powinno się zapewnić wygodne siedzące
miejsce oraz wystarczające miejsce na podręczny bagaż.
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WSPÓLNY SŁOWNIKZAMÓWIEŃ (CPV) Kod CPV
1) 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2) 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
3) 60140000-1 Nieregularny transport osób
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składający ofertę posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, co
potwierdza w druku oferty.
5. WARUNKI PŁTNOŚCI

Płatność za zrealizowany za przewóz Giżycko –Alytus oraz Alytus Giżycko nastąpi w
terminie 14 dni po przedstawieniu rachunku.
6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓW
1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z
załącznikiem nr 2,
3) Potwierdzony projekt umowy.
7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Rozliczenia będą prowadzone w PLN
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne
dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.
9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI

WYKONAWCAMI
Henryk Kondratowicz, Mirosław Plaugo – : tel 87 428 30 21.
10.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy dostarczyć do dnia 10.10.2018r. do godz. 14.00 – osobiście, przesyłką
pocztową, pocztą elektroniczną lub faxem (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Adama Mickiewicza 27 w Giżycku
Nr faxu: 87 438 30 21
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zseii.edu.pl
Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

11.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny
ofert:

2

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

KRYTERIUM : Cena usługi – 100 pkt,
12.

SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej
oferty wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.
Zasady oceny kryterium „Cena” – 100 pkt.

C min
Xc = ---------------- * 100 pkt
Co

Gdzie Xc – wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert.
Co - cena badanej oferty
13.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na stronie internetowej szkoły.
Umowa z wykonawcą zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
14.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
b. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży
już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców
przed upływem terminu składania ofert.

16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
1 ) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2 ) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3 ) Załącznik Nr 3 – Projekt umowy
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
……………………….…………………, dnia ………………

………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego - Nr postępowania: 8/ LT-PL-2S-150 " Neighbourly exchanges of
experiences and professional skills/ZSEiI

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonywanie usługi przewozowej polegającej na zawiezieniu dniu 19
października 2018 r. 20 osób do Alytus na Litwie i przywiezieniu ich w tym samym dniu do
Giżycka, w ramach działań organizowanych w projekcie LT-PL-2S-150 " Neighbourly
exchanges of experiences and professional skills

oferujemy wykonanie całkowitej usługi za kwotę

……………………………………………………… PLN
(słownie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……….)
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania takiej działalności:

…………………….……………………………
podpis i pieczęć Wykonawcy
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: 8/ LT-PL-2S-150 " Neighbourly exchanges of experiences and professional
skills/ZSEiI

……..…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a)
oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………… dnia ……………………………..

…………………………………………….
podpis Wykonawcy
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Giżycko …………………
UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUGI
na wykonywanie usługi przewozowej polegającej na zawiezieniu w dniu 19
października 2019 r. 20 osób do Alytus na Litwie i przywiezieniu ich w tym samym dniu
z Alytus do Giżycka, w ramach działań organizowanych w projekcie LT-PL-2S-150 "
Neighbourly exchanges of experiences and professional skills

zawarta w dniu …………………………… 2018 r. w Giżycku pomiędzy:
Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą
w Giżycku przy ul. Adama Mickiewicza 27, zwanym dalej Zleceniodawcą,
reprezentowanym przez:
Henryka Kondratowicza
Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej
w Giżycku
oraz
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Zwanego dalej Przewoźnikiem,
reprezentowanym przez: ……………………………………..
o następującej treści:
§1
Niniejsza umowa określa zasady współpracy stron w zakresie przewozów krajowych
i międzynarodowych środkami transportu samochodowego.
§2
W zakresie niniejszej umowy Przewoźnik będzie dokonywał przewozów na zlecenie
Zleceniodawcy na rzecz wskazanych przez niego odbiorców.
§3
1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą
starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia
i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.
2. Przewoźnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przez
obowiązujące przepisy do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług przewozowych w
transporcie międzynarodowym.
§4
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Przewoźnik będzie wykonywał następujące usługę przewozu w następujący sposób:
Zawiezienie 20 osób z Giżycka do Alytus na Litwie w dniu 19 października 2018 r. Opis trasy
Wyjazd z Giżycka o godz. 6.00 czasu polskiego z placu Piłsudskiego , przyjazd do Alytus ul.
Putinu 40 do godziny 9.30. Przewoźnik może wybrać dowolną trasę dotarcia do Alytus (przez
Suwałki – Sejny lub przez Ełk, Augustów lub Suwałki Szypliszki. Przywiezienie tych osób z
Alytus do Giżycka na plac Piłsudskiego. Przewidywany wyjazd z Alytus – godz. 19, niemniej
przewoźnik powinien być gotowy do wyjazdu o godzinie 18 i poczekać, jeżeli szkolenie potrwa
dłużej.
§5
Usługa transportu powinna być zrealizowana pojazdem przystosowanym do przewozu 20 osób
Transportowanym osobom należy zapewnić się wygodne siedzące miejsce oraz wystarczające
miejsce na ich podręczny bagaż.
§6
Z chwilą rozpoczęcia przewozu Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo
transportowanych osób oraz zniszczenia bagażu.
§7
Koszt ubezpieczenia przewożonych osób oraz bagażu ponosi Przewoźnik.
§8
Przewoźnikowi przysługuje prawo do ustalenia trasy przewozu między punktami docelowymi, w
szczególności obejmuje ono wybór przejść granicznych.
§9
Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przedsiębiorcom zajmującym się
działalnością transportową na całej trasie przewozu, pod warunkiem, że posiadają oni wszelkie
stosowne uprawnienia do dokonywania przewozów w transporcie międzynarodowym.
§ 10
1. Za wykonany przewóz osób na trasie opisanej w § 4 przewoźnikowi przysługuje
wynagrodzenie …………………………………………………………………………..
(słownie ……………………………………………………………………………………..
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Przewoźnikowi na podstawie faktury płatnej w terminie
czternastu dni jeden dni od daty wystawienia. Dniem zapłaty jest data wpływu środków na
rachunek bankowy Przewoźnika.
§ 11
1. Zleceniodawca dokona przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Przewoźnika
ulokowanym ……………………………………………………………………………………….
2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada numer NIP .845-18-62-251 i upoważnia Przewoźnika
do wystawienia faktury bez jego podpisu.
§ 12
Niniejsza umowa została podpisana na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania przez
strony do dnia wykonania usługi.

7

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

§ 14
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa przewozowego i konwencji o
międzynarodowym przewozie drogowym.
§ 16
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W
przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego
rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.
§ 17
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zleceniodawca

Przewoźnik
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