Zapytanie ofertowe nr 1/2021
W związku z realizacją projektu „Z Inkluzją na Ty - testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” (POWR.04.01.00-00-ONI7/18-00) w ramach Działania:
4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zabrzańskie Towarzystwo
Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu, w ramach postępowania
prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do przedstawienia ofert na: świadczenie
usług transportowych w ramach Zadania 10 Usługi transportowe

I. ZAMAWIAJĄCY:
Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu
REGON: 271291036 NIP: 648 10 40 860
Prowadzący sprawę: Iwona Płatek
Telefon: 32 271 43 52
Adres pocztowy: ul. Wyciska 5, 41-806 Zabrze, województwo: śląskie
Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:
1. iplatek@poczta.onet.pl (dla korespondencji napływającej do Zamawiającego)
2. www.ztr.zabrze.pl (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty dotyczące
niniejszego zapytania ofertowego)
3. Baza konkurencyjności

II. SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób
Kod CPV 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Wykonawców usług transportowych dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) z terenu Zabrza lub korzystających ze wsparcia dziennego
w placówkach na terenie miasta Zabrza w związku z realizacją Zadania 10 Usługi transportowe
Okres realizacji usług: od dnia podpisania umowy do 31.03.2022r. (Zamawiający, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do skrócenia lub
wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia)
Szacowany wymiar liczby kilometrów: około 25650 kilometrów z możliwością zwiększenia
Szacowana liczba Uczestników/-czek Zadania: 90 osób
Miejsce realizacji usług: cała Polska
Opis usługi:
Realizacja usługi polega na świadczeniu Uczestnikom/-czkom Projektu usług transportowych zgodnie z
opisem zadań projektowych, polegających na:

1. Przewozie okazjonalnym lub stałym osób z niepełnosprawnością intelektualną (samych lub z
opiekunami) za pomocą pojazdów osobowych, busów i/lub pojazdów przystosowanych do
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, z miejsca wskazanego przez ONI i/lub ich
opiekunów do miejsca wskazanego przez nich, zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników projektu
potrzebami.
2. Dobór usług transportowych określony będzie w Indywidualnym Planie Wsparcia. O sposobie
przyznania usługi Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Dane uczestników Zamawiający poda do
wiadomości Wykonawcy po ich wyłonieniu.
3. Usługi transportowe będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z ONI i/lub ich opiekunami,
przypadających w dniach od poniedziałku do niedzieli.
4. Wykonawca ma obowiązek uzyskać od osoby korzystającej ze wsparcia podpisanego oświadczenia
dotyczącego odbytego przejazdu. Oświadczenia są potwierdzeniem przejazdu. (Wzór oświadczenia
zostanie dostarczony Zamawiającemu po podpisaniu umowy)
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu miesięczne wykazy wykonanych usług wraz z fakturami
wystawionymi na rzecz Zamawiającego.
6. Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywać się będą za pośrednictwem dyspozytorów Wykonawcy.
7. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu
rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
8. Terminy dokonywania zgłoszeń przejazdu ustalone zostaną z Wykonawcą w czasie podpisywania
umowy.
9. Wykonawca może oczekiwać na Uczestnika maksymalnie do 1h. Wartość jednej godziny
oczekiwania na uczestnika to 6km przejechanych. (10 minut/1km)
10. Przypomnienie o planowanym kursie: 24 godziny przed planowanym kursem do ONI będzie dzwonił
dyspozytor z informacją przypominającą dzień i godzinę kursu
11. W przypadku zmiany dnia kursu, następuje anulowanie i przyjęcie nowego zgłoszenia.
12. Każda ONI lub jej opiekun potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez
kierowcę, oświadczenie jest podpisywane przez ONI po każdym ukończonym kursie.
13. Wykonanie powyższych usług odbywać się będzie na podstawie zapotrzebowania Uczestników
projektu, wykazanego w Indywidualnym Planie Wsparcia, po dokonaniu diagnozy sytuacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin (maksymalnie do szacowanych wartości).
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Świadczenia usług transportowych Uczestnikom/-czkom zgodnie z Indywidualnym Planem Wsparcia
i zakresem usług potrzebnych danej osobie z niepełnosprawnością intelektualną;
2. Utrzymywania profesjonalnej relacji z Uczestnikami/-czkami Projektu opartej na wzajemnym
szacunku i przestrzeganiu zasad współżycia społecznego;
3. Sporządzania po każdej wykonanej usłudze wskazanej przez Zamawiającego dokumentacji (Karta
Wsparcia Usługi transportowe);
4. Współpracy z Centrum Wsparcia Środowiskowego (CWŚ) oraz Biurem Projektu w celu
prawidłowego świadczenia usług.
5. Zgłaszania wszelkich trudności w wykonywaniu wsparcia do CWŚ lub do Biura Projektu;
6. Przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji pomocniczej z przeprowadzonej usługi do 5
dnia miesiąca za miesiąc poprzedzający;
7. Wymiany informacji i doświadczeń z Centrum Wsparcia Środowiskowego (CWŚ) oraz Biurem
Projektu w celu prawidłowego świadczenia usług transportowych;
8. Spełnienia wymagań prawnych dotyczących usług transportowych

9. Przestrzegania przepisów związanych z RODO
10. Przestrzegania zasad wynikających z przepisów i wytycznych związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się COVID-19.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2022r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca (Wykonawcami mogą być osoby
fizyczne lub osoby prawne), który wykaże, że spełnia następujące warunki:
1. Warunki wykluczenia w postępowaniu:
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego
część załącznika nr 1 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną
odrzuceni.
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości
co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego
postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie
oświadczenia stanowiącego część załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Warunki udziału w postępowaniu
A. Oferent posiada niezbędne zezwolenia do realizacji przewozu oraz innych usług zawartych w
ofercie, na które zostanie podpisana umowa. Wykonawca oświadcza, że współpracuje
minimum z czterema kierowcami mogącymi zrealizować usługi (wykonanie minimum 4
przejazdów, w tym samym czasie). (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym część załącznika
nr 1).

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi wykazać
w formularzu, że podwykonawcy spełniają także warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają
wykluczeniu.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów
przyznanych w oparciu o kryterium „Cena” – waga 100% - maksymalna liczba punktów 100.
Kryterium

Waga

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

Cena (C)

100%

100 punktów

Suma

100%

100 punktów

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
A. Punkty za kryterium „Cena” – cena brutto za jeden kilometr świadczonej usługi, zostaną obliczone
według wzoru:
Cena za 1 km brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------- x 100 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
Cena za 1 km brutto badanej oferty
Liczby punktów otrzymane za kryterium cena stanowić będą końcową ocenę oferty.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt).
W przypadku, gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska najwyższą, równą liczbę punktów,
przeprowadzone zostaną negocjacje.
INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wszelkich
zmianach Zamawiający będzie informował poprzez zamieszczenie informacji na stronach
internetowych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert. O wszelkich zmianach
Zamawiający będzie informował poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych
wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia. Treść zapytań
wraz z wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronach internetowych wskazanych w niniejszym
ogłoszeniu.
Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień
dotyczących złożonych dokumentów, uzupełnienia brakujących dokumentów lub dokumentów
zawierających błędy.
Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści oferty.
Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień
dotyczących składników cenotwórczych oferty w przypadku gdy cena oferty wzbudzi wątpliwości
Zamawiającego. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.
Wykonawca może przesłać wyjaśnienia oraz uzupełnić brakujące dokumenty drogą mailową.
Wskazane dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w

8.

9.
10.
11.

12.

zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu oryginału
dokumentu (nie skanu kserokopii) z widocznym podpisem w formacie JPG,PDF.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:
 wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub złożone wyjaśnienia będą
niewystarczające,
 wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
 treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania,
 oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,
 gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska, po uprzednim
wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu tych wyjaśnień. Za cenę rażąco
niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej arytmetycznej cen z wszystkich
ofert złożonych w postępowaniu.
 wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,
 wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak
kompletnych danych w załącznikach).
 jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia,
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie w przypadku:
 braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
 braku wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
 zaistnienia sytuacji, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć w dniu ogłoszenia
postępowania, a która utrudnia udzielenie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie od decyzji Zamawiającego w
myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały,
czytelny i kompletny na wzorze zawartym w Załączniku nr 1.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). Wszelkie rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
5. Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą
powstać w ramach realizacji zamówienia, szczególnie koszty związane z dojazdem do miejsc
realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych kosztów
wykonania zamówienia.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w części VIII niniejszego zapytania
ofertowego.
8. Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty (czytelnie wypełniony
pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę reprezentującą oferenta):
a) formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
9. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, muszą być podpisane własnoręcznie przez
wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
10. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w
jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa ewentualnie kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.
11. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu
wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz
unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym
etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych.

VIII. TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT:
1.

Oferty należy składać:
a) Drogą pocztową na adres: Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Zabrze 41-806, ul. Wyciska 5
b) Osobiście w siedzibie Zamawiającego
c) Na adres poczty elektronicznej: iplatek@poczta.onet.pl

W terminie do dnia 29 kwietnia 2021r. do godziny 14.00 (decyduje data otrzymania oferty przez
Zamawiającego)
2.
3.
4.
5.
6.

Oferta powinna zostać złożona w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy,
Zamawiającego oraz zapisem „Oferta na realizację zadania Usługi transportowe”
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
Zamawiający może prosić o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w terminie wyznaczonym
przez siebie.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu, ul. Wyciska 5, 41-806 Zabrze.

7.
8.

Termin otwarcia ofert: 30.04.2021 r.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
1.
2.
3.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Iwona Płatek, tel. 322714352, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, e – mail: iplatek@poczta.onet.pl
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami umowę na realizację usług (wzór
umowy stanowi załącznik nr 3).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
b) Gdy zakres potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną określonych w Indywidualnym
Planie Wsparcia w zakresie płatnych usług transportowych będzie mniejszy lub większy niż
wartość zaplanowanych do realizacji usług.
c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wydania przez Instytucję
Zarządzającą nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty – w uzgodnieniu z Wykonawcą – zgodnie z ust. 20 sekcji 6.5.2 „Zasada
konkurencyjności” aktualnych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
e) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
f) Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia
wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi,
polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach, w zakresie 10%
maksymalnej wartości powyższego zamówienia.
g) Nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat za wykonie usługi.

XI.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4. unieważnieniu postępowania

5. Zamawiający zawiera niezwłocznie umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przez
siebie wskazanym. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej informacje, o
udzieleniu zamówienia na usługi społeczne, podając:
1) nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę,
2) przedmiot umowy,
3) datę zawarcia i obowiązywania umowy,
4) całkowitą wartość zamówienia,
5) numer umowy,
albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór umowy na realizacje usługi

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
…………………………………………………. 2021 r.
miejscowość, data
Nazwa/imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………
NIP:………………………………………………………………………………………………….…
REGON: ………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………………………………………….

Oferta na
udzielenie zamówienia na świadczenie usług transportowych w ramach realizacji Zadania Usługi
Transportowe w projekcie „„Z Inkluzją na Ty - testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” (POWR.04.01.00-00-ONI7/18-00) realizowanym przez
Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NR 1
Ja, niżej podpisana/y przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie
usługi transportowej w ramach realizacji Zadania Usługi transportowe w projekcie „Z Inkluzją na Ty testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”
(POWR.04.01.00-00-ONI7/18-00) realizowanym przez Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu” oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.

5.

Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuję
je w pełni i bez zastrzeżeń.
W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w części V zapytania ofertowego.
Aktualnie nie zalegam / zalegam* z opłacaniem podatków, opłat natomiast w przypadku
zaległości** uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Oświadczam, że: aktualnie nie zalegam / zalegam* z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, natomiast w przypadku zaległości** uzyskałem przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.1

…………………… , dnia ………………
1

.………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić,

**w przypadku istnienia zaległości, należy przedłożyć – wraz z wypełnionym niniejszym oświadczeniem zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NR 2
Ja, niżej podpisana/y przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie
usługi transportowej w ramach realizacji Zadania Usługi transportowe w projekcie „Z Inkluzją na Ty testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”
(POWR.04.01.00-00-ONI7/18-00) realizowanym przez Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu” oświadczam, że: nie jestem / jestem* powiązany osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………… , dnia ………………

.………………………………………………..
podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….

(miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Oferuję wykonanie zamówienia:
A. CENA
1
km
transportowej

Słownie:

usługi

B. Liczba
kilometrów

Słownie:

oferowanych Wartość brutto za całość
przedmiotu zamówienia (AxB)

Słownie:

Oświadczam, że posiadam następujące dokumenty potwierdzające moją zdolność zawodową do
wykonywania usług transportowych:
Lp.

Nazwa dokumentu

Wystawiony przez:

Oświadczam, że zatrudniam minimum 4 kierowców posiadających uprawnienia do realizacji usług.

…………………………………………….
Miejscowość, data
…………………………………………
(Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

Wzór umowy na realizację Zadania Usługi transportowe
zawarta w dniu ………………….. 2021 r. pomiędzy:
Zabrzańskim Towarzystwem Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu, z siedzibą w
Zabrzu 41-806, ul. Wyciska 5, NIP 6481040860, REGON 271291036, zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez
Panią Iwonę Płatek – Prezesa Zarządu,
Panią Ewę Borejsza – Główny Księgowy,
a

………………………………………………………….. (dane: nazwa, adres,NIP, REGON,itp.),
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
§1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług
transportowych na potrzeby projektu „Z Inkluzją na Ty - testowanie środowiskowego systemu
wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” (POWR.04.01.00-00-ONI7/18-00)
w ramach Działania: 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Szczegółowy opis zakresu obowiązków:
1) Przewóz okazjonalny lub stały osób z niepełnosprawnością intelektualną (samych lub z opiekunami)
za pomocą pojazdów osobowych, busów i/lub pojazdów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach, z miejsca wskazanego przez ONI i/lub ich opiekunów do miejsca
wskazanego przez nich, zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników projektu potrzebami.
2) Dobór usług transportowych określony będzie w Indywidualnym Planie Wsparcia. O sposobie
przyznania usługi Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Dane uczestników Zamawiający poda do
wiadomości Wykonawcy po ich wyłonieniu.
3) Usługi transportowe będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z ONI i/lub ich opiekunami,
przypadających w dniach od poniedziałku do niedzieli.
4) Wykonawca ma obowiązek uzyskać od osoby korzystającej ze wsparcia podpisanego oświadczenia
dotyczącego odbytego przejazdu. Oświadczenia są potwierdzeniem przejazdu. (Wzór oświadczenia
zostanie dostarczony Zamawiającemu po podpisaniu umowy)
5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu miesięczne wykazy wykonanych usług wraz z fakturami
wystawionymi na rzecz Zamawiającego.
6) Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywać się będą za pośrednictwem dyspozytorów Wykonawcy.
7) Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina,
przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
8) Terminy dokonywania zgłoszeń przejazdu ustalone zostaną z Wykonawcą w czasie podpisywania
umowy.

9) Wykonawca może oczekiwać na Uczestnika maksymalnie do 1h. Wartość jednej godziny oczekiwania
na uczestnika to 6km przejechanych. (10 minut/1km)
10) Przypomnienie o planowanym kursie: 24 godziny przed planowanym kursem do ONI będzie dzwonił
dyspozytor z informacją przypominającą dzień i godzinę kursu
11) W przypadku zmiany dnia kursu, następuje anulowanie i przyjęcie nowego zgłoszenia.
12) Każda ONI lub jej opiekun potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez
kierowcę, oświadczenie jest podpisywane przez ONI po każdym ukończonym kursie.
13) Wykonanie powyższych usług odbywać się będzie na podstawie zapotrzebowania Uczestników
projektu, wykazanego w Indywidualnym Planie Wsparcia, po dokonaniu diagnozy sytuacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin (maksymalnie do szacowanych wartości).
3. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Świadczenia usług transportowych Uczestnikom/-czkom zgodnie z Indywidualnym Planem Wsparcia
i zakresem usług potrzebnych danej osobie z niepełnosprawnością intelektualną;
2) Utrzymywania profesjonalnej relacji z Uczestnikami/-czkami Projektu opartej na wzajemnym
szacunku i przestrzeganiu zasad współżycia społecznego;
3) Sporządzania po każdej wykonanej usłudze wskazanej przez Zamawiającego dokumentacji (Karta
Wsparcia Usługi transportowe);
4) Współpracy z Centrum Wsparcia Środowiskowego (CWŚ) oraz Biurem Projektu w celu prawidłowego
świadczenia usług.
5) Zgłaszania wszelkich trudności w wykonywaniu wsparcia do CWŚ lub do Biura Projektu;
6) Przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji pomocniczej z przeprowadzonej usługi do 5
dnia miesiąca za miesiąc poprzedzający;
7) Wymiany informacji i doświadczeń z Centrum Wsparcia Środowiskowego (CWŚ) oraz Biurem
Projektu w celu prawidłowego świadczenia usług transportowych;
8) Spełnienia wymagań prawnych dotyczących usług transportowych
9) Przestrzegania przepisów związanych z RODO
10) Przestrzegania zasad wynikających z przepisów i wytycznych związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się COVID-19.
§2
1. Planowany termin realizacji usług:
Usługi wykonywane będą w trybie ciągłym, w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.03.2022 w
wymiarze 25 650 km w okresie realizacji z możliwością zwiększenia liczby zrealizowanych kilometrów.
2. Miejsce realizacji umowy


cała Polska
§3

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach
projektu oraz Kart Wsparcia Usługi Transportowe (wzór Zamawiający przekaże po podpisaniu
umowy).
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o każdym przypadku podjęcia, przez siebie lub
pracowników, zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM (Instytucja Zarządzająca,
Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Wdrażająca EFS oraz Krajowa Instytucja Wspomagająca) i
złożenia oświadczenia, że w odniesieniu do zatrudnienia wynikającego z niniejszej umowy
zachodzi/nie zachodzi konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie;
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o każdym przypadku podjęcia zatrudnienia, przez
siebie lub pracowników, w projekcie finansowanym w ramach EFS, jak również w ramach
programów POWER;
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie pozwolenia, koncesje związane z zakresem
świadczonych usług .
5. Wykonawca zobowiązany jest do prezentowania wysokiego poziomu kultury osobistej oraz
rzetelności zawodowej.
6. Wykonawca winien działać zgodnie z wytycznymi RODO oraz prawem w tym zakresie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji, prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych zgodnie z zasadami promowania projektów w ramach Funduszy EFS
§4

Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy, Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z
usług podwykonawców.
§5

1. Z tytułu wykonania usług Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości
…………….. zł. brutto (słownie: ………………….. brutto) za 1 km faktycznie zrealizowanych i
udokumentowanych usług.
2. Należność za wykonywanie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający, wypłaci
Wykonawcy w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków, faktur
wraz z zatwierdzonym przez osobę upoważnioną wykazem zrealizowanych przejazdów oraz Kartami
Wsparcia, składanych w terminie do 5 dni po zakończonym miesiącu. (wzór dokumentów stanowią
Załącznik do umowy)
3. Wypłata należności następować będzie po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedstawionych
dokumentów, w terminie do 30 dni od ich złożenia na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………., ze środków budżetowych przeznaczonych na realizację
projektu.
4. Zapłata wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 5 nastąpi w przypadku dysponowania przez
Zamawiającego środkami przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą na podstawie składanych
wniosków o płatność.
5. W przypadku nie wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za dany okres płatności wypłata
nastąpi w terminie późniejszym z wyrównaniem.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku nieprzeprowadzenia przez Wykonawcę usług w terminach określonych
w Indywidualnym Planem Wsparcia lub przeprowadzenie ich w sposób niezgodny z umową
i projektem oraz naruszenie zasad określonych w §3 pkt 1-3 powoduje, iż Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.

8. Wykonawca w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy zobowiązany jest do jej pokrycia w całości.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie brutto
wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w przypadku wystąpienia okoliczności
podwójnego finansowania.
10. Zamawiający zażąda zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, jeżeli zostaną uznane za
niekwalifikowalne z powodów wymienionych w §3 pkt 1-3.
11. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% maksymalnej wartości całego zamówienia w
przypadku gdy, nie będzie realizował usług w określonych terminach lub zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
§6
Każda ze stron zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji handlowych, technicznych,
organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej strony, a uzyskanych na skutek
zawarcia i wykonania niniejszej umowy (w szczególności informacji posiadających wartość gospodarczą).
Obowiązek zachowania powyższych informacji w tajemnicy istnieje również po wygaśnięciu niniejszej
umowy. Obowiązek utrzymania w tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych, takich,
które zostały podane do publicznej wiadomości przez stronę, której dotyczą, lub też zostały uzyskane od
osób trzecich bez naruszenia postanowień niniejszej umowy.
§7
1. Zamawiający oświadcza, że osobami upoważnionymi do współpracy z Wykonawcą w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy są następujące osoby:
…………………………………………………………………………
2. Zamawiający udziela osobom wymienionym w ust. 1 pełnomocnictwa do wiążących ustaleń we
wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, co nie jest równoznaczne
z umocowaniem do wprowadzania zmian do umowy.
3. W wypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentacji, Zamawiający zobowiązuje się do
niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o nowych osobach upoważnionych do reprezentacji.
Zmiana osób, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§8

1. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana:
1) przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
2) za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku wcześniejszego zakończenia projektu;
3) w każdym czasie na mocy porozumienia stron,
4) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przez każdą ze stron,
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni do powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§9

1. Dopuszcza się zmiany w treści umowy w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
2) gdy zakres potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną określonych w Indywidualnym Planie
Wsparcia w zakresie płatnych usług transportowych będzie mniejszy lub większy niż wartość
zaplanowanych do realizacji usług,
3) w przypadku wydania przez Instytucję Zarządzającą nowych wytycznych dotyczących realizacji
projektu,
4) – w uzgodnieniu z Wykonawcą – zgodnie z ust. 20 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” aktualnych
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
2. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia
wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi,
polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach, w zakresie 10%
maksymalnej wartości powyższego zamówienia.
§ 10

1. Wszelkie spory lub roszczenia zaistniałe pomiędzy stronami na skutek zawarcia niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiający.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

