Miedziana Góra, 4-02-2019r.
………………………………
(pieczątka zamawiającego)

Znak sprawy CSTiR.KJ.271.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra Kostomłoty Drugie
ul. Stadionowa 3, 26-085 Miedziana Góra
tel. 41-3070955 e-mail: cstir@miedziana-gora.pl
zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych związanych
z przewozem grup młodzieżowych i seniorskich z klubów/stowarzyszeń z terenu Gminy
Miedziana Góra oraz kadry instruktorskiej.
Zgodnie z zasadami konkurencyjności zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na:
Świadczenie usług w zakresie przewozu grup młodzieżowych i seniorskich z
klubów/stowarzyszeń z terenu Miedziana Góra oraz kadry instruktorskiej
.
(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: 1 marca 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych
z przewozem (dowóz i odwóz) grup młodzieżowych i seniorskich z klubów/stowarzyszeń
z terenu Gminy Miedziana Góra oraz kadry instruktorskiej planowane są również wyjazdy
na wycieczki rekreacyjno-turystyczne na terenie Polski. Przewóz będzie odbywał się
według harmonogramu uzgodnionego z Prezesami klubów/stowarzyszeń z terenu
Miedziana Góra głównie w weekendy (sobota lub niedziela). Składający ofertę jest
zobowiązany do złożenia oświadczenia, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania
odpłatnego transportu drogowego. Ponadto posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje
odpowiednim, potencjałem technicznym, sytuacją ekonomiczną i finansową zapewniającą
wykonanie zadania, posiada aktualną i ważną polisę OC i NW w zakresie ryzyka
wynikającego z prowadzonej działalności. Wykonawca musi zapewnić przewożonym
grupom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
Przewoźnik zobowiązuje się do świadczenia usług przez kierowcę, który posiada
wymagane prawem pozwolenia. W trakcie przewozu przewoźnik współpracuje
z nauczycielami, trenerami kadr sprawującymi opiekę nad pasażerami. Wykorzystywane
środki transportu winny być technicznie sprawne, czyste, bezpieczne, zimą ogrzane,
i przystosowane do ilości przewożonych osób. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia
(wyjazdu i przyjazdu) świadczenia usługi, za który Wykonawca będzie naliczał swoje
wynagrodzenie w rozliczeniu z Zamawiającym będzie wskazane miejsce odjazdu przez
Prezesa klubu lub stowarzyszenia i Kierownika CSTiR Miedziana Góra.
Szacunkowa (przewidywana) liczba kilometrów przewozów w trakcie realizacji
zamówienia ok. 8000 km*
—transport busem (do 25 miejsc siedzących do 70 km) - ok. 3500 km
—transport busem (do 25 miejsc siedzących powyżej 70km) - ok. 2500 km
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—transport autobusem/autokarem (do 60 miejsc siedzących do 70 km) - ok. 1000 km
—transport autobusem/autokarem (do 60 miejsc siedzących powyżej 70km) - ok. 1000 km
*szacunkowa liczba kilometrów służy oszacowaniu ceny oferty, porównaniu ofert oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w
całości tj. w podanej szacunkowej liczbie kilometrów i proporcji.

W załączonej ofercie należy podać:
W ofercie należy podać cenę jednostkową netto oraz cenę jednostkową brutto za 1
kilometr przewozu busem i autokarem do 70 km i powyżej 70 km. Ofertę cenową należy
złożyć na załączonym formularzu - Załącznik nr 1 Oferta cenowa. Cena podana w
ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia m.in.
parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia i noclegu kierowcy/kierowców, czasu
pracy kierowcy.
Całkowite wynagrodzenie przewoźnika przedstawione w ofercie musi zawierać wszystkie
koszty z tytułu realizacji usług obejmujące między innymi koszt wynajmu pojazdu, koszt
obsługi kierowców, paliwo, należne opłaty z tytułu przejazdów po drogach oraz koszty
parkingu.
Oferta cenowa oprócz ceny powinna zawierać oświadczenia Wykonawcy - Załącznik
nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy:
Ø
zapoznaniu się z treścią urnowy i akceptacji warunków umowy bez zastrzeżeń.
Ø
o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz o dysponowaniu
odpowiednim potencjałem technicznym, a także o znajdowaniu się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ø
o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione
umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
2. Oferta cenowa oprócz ceny powinna zawierać kserokopie dokumentów
potwierdzających uprawnienia.
3. Odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
KRYTERIUM OCENY OFERT

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najniższą kwotę
brutto oferowaną za usługę. CENA - 100%
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta który
ją złożył, oraz Oferentów, których oferty zostały odrzucone. Z wybranym Oferentem
zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia, której wzór stanowi Załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia postępowania w przypadkach, gdy:
- w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Konkurs może być kontynuowany, jeżeli zostanie złożona tylko jedna ważna oferta, tzn.
spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o Konkursie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
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Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony
prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty można składać:
• Pocztą lub osobiście na adres: Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana
Góra Kostomłoty Drugie ul. Stadionowa 3, 26-085 Miedziana Góra
• przesłać skan oferty e-mailem na adres: cstir@miedziana-gora.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11-02-2019r. do godz. 10:00.
Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Kierownik CSTiR
Miedziana Góra tel. 41-3070955, email: cstir@miedziana-gora.pl
......................................................
podpis Kierownika CSTiR

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
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