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Gołdap, 19 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. transportu okazjonalnego uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny 

Dom” w Gołdapi.

I. Zamawiający:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi

ul. 1 Maja 21

19-500 Gołdap

tel. 87 307 00 10, 790-771-621

NIP 847-161-32-32

e-mail: sekretariat@sdsgoldap.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  transport  okazjonalny  uczestników  Środowiskowego  Domu

Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi  na  terenie  Polski  na imprezy  kulturalne,  wycieczki,

konkursy,  spotkania  integracyjne,  itp.  Usługodawca  ponosi  koszt  związany  z  przejazdem

oraz  ubezpieczanie  NNW.   Dowóz  okazjonalny  (w  tym  liczba  osób)  uzależniony  będzie

od zaistniałego zapotrzebowania zgłoszonego i uzgodnionego 14 dni przed terminem wyjazdu.

Zakres usługi będzie obejmował:

-  odbiór uczestników z miejsca zbiorczego – godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;

-  dowóz na miejsce docelowe;

- dowóz do Ośrodka lub miejsca zbiorczego.

III. Opis warunków w postepowaniu.

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Oferenci,  którzy  posiadają  licencję  lub  zezwolenie

na  przewóz  osób.  W celu  potwierdzenie  warunków udziału  w  niniejszym zapytaniu  ofertowym

oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 2.

1. Wymagane  dokumenty  i  oświadczenia  jakie  powinni  dostarczyć  wykonawcy  w  celu

potwierdzenia spełnienia warunków

Dla potwierdzenia spełnienia wymienionych kryteriów Oferent złoży:

a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, 

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym stanowiące załącznik nr 2,

c) oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 3.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi

dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści

dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

- każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty – stanowiącym

Załącznik  nr  1  do  zapytania  ofertowego.  Ofertę  składa  się  pod  rygorem nieważności  w  formie

pisemnej,

- oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- oferta musi być czytelnie podpisana przez Wykonawcę.

3. Informacje dotyczące ceny: 

- oferent podaje dla oferowanej usługi cenę brutto. Kwotę należy wpisać w formularzu ofertowym

stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

- cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),

- podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

4. Warunki realizacji zamówienia:

Okres wykonywania usługi: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Termin płatności: 14 dni.

5. Kryteria oceny ofert i sposobu przyznawania punktacji.

Cena – 100%.

Oferta  o  najniższej  cenie  uzyska  maksymalną  ilość  punktów tj.  100 pkt,  pozostałym Oferentom

przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów według wzoru:

(cena najniższa : cena badanej oferty) x 100 pkt.

6. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

Miejsce:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi

ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap 

Punkt kancelaryjny- II piętro.

Termin: 

Ofertę  należy złożyć najpóźniej  do dnia  04.12.2018 r. do godziny  14.00.  Oferty złożone po tym

terminie  zostaną  zwrócone  bez  otwierania.   Decyduje  data  wpływu  oferty  w  wersji  papierowej

do Zamawiającego.
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Sposób składania ofert:

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  opisem:  „Oferta  na  wykonanie  usługi  przewozu

okazjonalnego”. 

7. Informacja dotycząca zawarcia umowy z Wykonawcą.

- z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

-  o  wyborze  oferty  Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie  Wykonawców,  którzy  ubiegali  się

o udzielenie zamówienia,

- Zamawiający zawrze umowę w terminie do 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze

oferty,

-  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  po  zawarciu  umowy,  pod  warunkiem

podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

Marcin Białous, tel. 87 307 00 10, 790-771-621, e-mail: sekretariat@sdsgoldap.pl

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między oferentem a zamawiającym.

 

Marcin Bialous
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

„Słoneczny Dom” w Gołdapi


