
Jarocin, dn. 22.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2022

w sprawie: rozpoznania cenowego aktualnych cen rynkowych usług transportowych

Składający zapytanie:

Stowarzyszeniu OPUS
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin

Tel./fax – 62-747-93-08
Email: opus-jarocin@o2.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie OPUS w Jarocinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarociniei odwóz do miejsca ich zamieszkania. Cena za 1 km dowozu w okresie od 01.04.2022r.do 31.12.2022r., z wyłączeniem jednomiesięcznej przerwy wakacyjnej w zakresiewynikającym z poniższego zapytania ofertowego- rozpoznania cenowego.
Wartość szacunkowa przedmiotu zapytania została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówieńpublicznych z dn. 11.09.2019r. z późniejszymi zmianami i nie przekraczającej kwoty 130 000zł netto.

2. OPIS PRZEDMIOTU ROZPOZNANIA CENOWEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa: dowóz osób niepełnosprawnych z terenupowiatu jarocińskiego na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie i odwóz domiejsca ich zamieszkania w 2022r. przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.Cena za 1 km dowozu w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r., z jednomiesięcznąprzerwą wakacyjną i przerwami świątecznymi nie może ulec zmianie.

Całkowita Średnia dzienna długość trasy to ok. 190 km.
Długość trasy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.



Harmonogram tras będzie podany przy zawarciu umowy. Dowóz uczestników do placówkiw godzinach od 630 – 930, odwóz po zakończonych zajęciach od 1400-1630.
Harmonogram dowozu uczestników oraz długość trasy może ulegać doraźnym korektomwynikającym między innymi z absencji uczestników warsztatu oraz z powodów organizacyjno-ekonomicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin dowozu i odjazduuczestników po uprzednim uzgodnieniu z oferentem oraz do zmiany długości trasy wynikającejz rotacji uczestników.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym osobom bezpieczeństwai higieny podczas przewozu.
W wyjątkowych sytuacjach usługa dowozu może odbywać się w soboty lub niedzielepo uprzednim uzgodnieniu.
3. TERMIN REALIZACJI
Termin od 01.04.2022r. do 31.12.2022r., z wyłączeniem jednomiesięcznej przerwy wakacyjnejod 18.07.2022r. do 12.08.2022r.
4. ZAKRES WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USŁUGI
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawynakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2/posiadają licencje (zezwolenia, uprawnienia, koncesje) uprawniające do podejmowaniai wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób,
3/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponująosobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4/ posiadają lub mają zapewniony dostęp (umowa najmu, umowa leasingu) do w pełnisprawnego technicznie busa, a w razie awarii zabezpieczenia przez siebie innego samochoduw celu zapewnienia regularnego przewozu uczestników,
5/ dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem,
6/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia oraz potencjał techniczny dowykonywania określonej działalności należy złożyć następujące dokumenty:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,
- aktualny wpis za właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencjidziałalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu doi rejestru lub zgłoszeniado ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,
- oświadczenie – załącznik nr 2
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.



5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć w terminie do dnia30.03.2022 r. do godz. 12.00 na e-mail: opus-jarocin@o2.pl oraz w wersji papierowej.

6. ODPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimiskładnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jestceną ostateczną, obejmuje wszystkie podatki, koszty ubezpieczenia oraz inne koszty związanez funkcjonowaniem przewoźnika.
7. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZWYKONAWCAMI
Anna Kobielak - kierownik 62 747 93 08, 608 106 306

8. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena za 1 km

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uprzejmie informujemy, że:
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia zapytania bezpodania przyczyny,
- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty
Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Załączniki:
1. Oferta Cenowa2. Oświadczenie

mailto:opus-jarocin@o2.pl


Załącznik nr 1
………………………………....(pieczęć firmy) ……………………………………

(miejscowość, data)

O F E R T A C E N OW A
W odpowiedzi na Państwa zapytania ofertowe, poniżej przedstawiam ofertę cenowąnaszej firmy na wykonanie zadania:

Dowóz osób niepełnosprawnych z powiatu jarocińskiego na zajęcia do Warsztatu TerapiiZajęciowej w Jarocinie i odwóz do miejsc ich zamieszkania. Cena za 1 km dowozu wokresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r., z wyłączeniem jednomiesięcznej przerwywakacyjnej tj. 18.07.2022r. do 12.08.2022r. oraz świąt.

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………...
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefon/ faks ………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………………………………………………...
REGON …………………………………………………………………………………………

Zobowiązania wykonawcy
Oferujemy realizację zamówienia za cenę 1 km:
Cena netto …………………………………………………………………………….……PLN
(słownie ………………………………………………………………………………………...)
podatek VAT- …………% …………………………………………………………...……PLN
cena brutto …………………………………………………………………………..……PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniuofertowym.
- Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowaniaoferty oraz, że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonywaniaumowy.



- Oświadczam, że podana cena nie ulegnie podwyższeniu oraz waloryzacji w ciągu trwaniaumowy.
- Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowyw miejscu i czasie wyznaczonym przez zamawiającego.

Do oferty załączamy:
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)



Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

Ja ..........................................................................................................................................
/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

reprezentując

..........................................................................................................................
/ nazwa firmy wykonawcy /

jako
......................................................................................................................................../ stanowisko służbowe /

Oświadczam(y), że:
1.Posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności objętychniniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.
4. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję(my) się przed podpisaniemumowy do przedłożenia następujących dokumentów:
- aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
- certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób,
- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym badaniem technicznym,
- kserokopie umowy najmu lub leasingu w odniesieniu do taboru wynajmowanego lubw leasingu,
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadająuprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień/ kserokopiaprawo jazdy/.

.......................................................
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy lubosoby występującej w jego imieniu)


