ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 2.05.2018
W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” zapraszamy
wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty usługę transportu w
podczas zajęć wyjazdowych w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla
nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie rozeznania rynku i nie stanowi przedmiotu zamówienia
publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z
2015r. poz. 907 z późn. zm.).
Zamówienie jest
I. Zamawiający:
Zamawiający:
Fundacja Wschodni Klaster Innowacji
23-210 Kraśnik, ul. Niepodległości 10,
NIP 715 193 66 19, KRS 0000525678,
tel. 509 738 883,
e-mail: kontakt@wki.org.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 14 zajęć wyjazdowych na Katolicki Uniwersytet
Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie realizowanych w ramach projektu pt. "Razem odkryjmy
świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” w
okresie maj – czerwiec 2018 według harmonogramu wyjazdów, podanego przez
Zamawiającego.
2. Zamówienie obejmuje transport oraz zapewnienie technicznej obsługi wyjazdów do instytucji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania.
3. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia zawarcia
umowy do 30 czerwca 2018 roku
4. Kontakt z Zamawiającym:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które powinny mieć formę
pisemną, należy przesyłać do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej
e-mail na adres: m.mazur@wki.org.pl
lub w formie papierowej na adres wskazany w punkcie I powyżej ,
2) Wykonawca w ofercie wskaże Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za obsługę całości
zamówienia i poda dane kontaktowe tej osoby (lub osoby zastępującej). Zamawiający
będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane z zamówieniem i jakością
świadczonych usług.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
kod CPV - 60172000-4
III. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty składające się na ofertę:
1. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania,
2) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważny wpis do
Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – kopia wpisu
potwierdzona za zgodność (art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 1a i 1b oraz art. 7 ust. 15b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych). Na potwierdzenie
spełnienia warunku Oferent załączy zaświadczenie o wpisie do Rejestru – oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada Umowę gwarancji
ubezpieczeniowej w związku z działalnością Wykonywaną przez organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych. Na potwierdzenie spełnienia warunku Oferent
załączy zaświadczenie o wpisie do Rejestru – oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem.
3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia:
a)

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie nie
wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie należycie wykonywali
usługę polegającą na organizacji imprez dla dzieci lub młodzieżowych dla minimum
łącznie 500 osób. Na potwierdzenie przedkłada oświadczenie spełnienia kryterium
na formularzu oferty.

b)

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:

- dysponuje minimum 2 pojazdami dopuszczonymi do ruchu na minimum 50 miejsc,
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie spełnienia
kryterium na formularzu oferty
c)
Osoby zdolne do wykonania zlecenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże minimum 1 osobę
posiadającą uprawnienia kierownika wycieczek. Na potwierdzenie spełnienia warunku
Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości
zamówienia.
Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta dołączone do
oferty;
5) W celu uniknięcia konfliktu interesów posiadać status podmiotu niepowiązanego 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 imieniu
Zamawiającego czynności związane z 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.
6) Wykonawca niespełniający warunków zostanie z postępowania wykluczony. Spełnianie
warunków udziału w postępowaniu będzie ocenianie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
7) Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz załączonych do
oferty dokumentów.
2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego, w którym znajdą się:
a) oświadczenia Wykonawcy,
b) propozycję osoby (imię i nazwisko), która będzie odpowiedzialna za obsługę całości
zamówienia,
c) wycenę całego zamówienia oraz jego elementów z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki
wynikające z obowiązujących przepisów. Podana przez Wykonawcę cena jest cena
ostateczną za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
d) Dokumenty o których mowa w punkcie III niniejszego zapytania.
2) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem Dz. VII ust. 4.
3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z tym zastrzeżeniem, że
Zamawiający ma prawo poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub oczywiste
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek. Zamawiający ma prawo również poprawiać inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona –
Wykonawca w takim przypadku ma 3 dni na to, by nie wyrazić zgody na poprawienie
takiej omyłki. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody w tym terminie na poprawienie innej
omyłki jego oferta podlega odrzuceniu;
b) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, z tym
zastrzeżeniem, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe
budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, zamawiający
ma prawo zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci
ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia;

c)
d)
e)

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Kryteria oceny ofert i ich wagi:
1. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające
wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
a) Cena brutto – 80%,
b) Doświadczenie – 20%
3.
4.
5.
6.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:
a) Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:
Liczba punktów = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 100
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku;
b) Punkty w kryterium „Doświadczenie” zostaną obliczone według wzoru:
100 – 199 osób powyżej wymaganego kryterium – 5 punktów
200 – 299 osób powyżej wymaganego kryterium – 10 punktów
300 – 399 osób powyżej wymaganego kryterium – 15 punktów
400 i więcej osób powyżej wymaganego kryterium – 20 punktów
V.

Termin i sposób składania ofert:
 Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: m.mazur@wki.org.pl lub pocztą
na adres Fundacja Wschodni Klaster Innowacji biuro Fundacji ul. Zielona 23,23-204 Kraśnik
w terminie do końca dnia 15.05.2018,
 Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.

VI. Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:
 Małgorzata Mazur, e-mail: m.mazur@wki.org.pl , tel. 509 738 883

VII.
a.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY
ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający zastrzega sobie (przed podpisaniem umowy) możliwość negocjowania ceny z
Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty

b.

w sposób nieznaczny przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie
zamówienia.
W sytuacji, w której Oferent nie wyrazi zgody na negocjowanie ceny do wartości, którą
Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zamknięcia postępowania bez wybrania oferty i unieważnienia postępowania w całości lub części
– także bez podania przyczyny;

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO PRZYSZŁEJ
UMOWY:
Do przyszłej umowy zawieranej z wybranym oferentem, wprowadzone zostaną między innymi poniższe
zapisy dotyczące zasad realizacji umowy, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy względem
Zamawiającego czy Instytucji Pośredniczącej/ Instytucji Zarządzającej:
a.
Za naruszenie przez Wykonawcę warunków realizacji umowy i wymagań dotyczących realizacji
usługi określonych w zapytaniu ofertowym i umowie Zamawiający naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokości:
a) 2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu realizacji zajęć
stanowiących przedmiot zamówienia w stosunku do terminu określonego w umowie;
b) do 50% wartości brutto umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy; powyższe nie wyłącza możliwości naliczenia kary opisanej w ppkt. b);
c) do 25% wartości brutto umowy za każdy inny przypadek naruszenia warunków umowy, w
szczególności w sytuacjach:
- realizacji przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem bez uprzedniej
zgody Zamawiającego;
- nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających realizację Umowy w terminach wskazanych
w umowie;
- przedkładania w toku realizacji umowy nierzetelnych, fałszywych oświadczeń lub
podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie
innego oszustwa;
- innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub działań czy zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłową
realizację Projektu.
b.
Umowa zawierać będzie także zapisy:
a) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszącego wysokość naliczonych i potrąconych kar umownych, na zasadach ogólnych;
c.
Umowa w zakresie opisu sposobu rozliczeń i wypłaty wynagrodzenia zawierać będzie zapisy:
a) uzależniające wypłatę wynagrodzenia od prawidłowo wystawionego i doręczonego rachunku
lub faktury;
b) uzależniającej możliwość wystawienia rachunku lub faktury od dokonania przez Zamawiającego
ostatecznego odbioru zamówienia potwierdzonego „protokołem odbioru” lub w inny sposób
upoważniający Wykonawcę do wystawienia dokumentów rozliczeniowych;
c) uzależniające termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy od terminu wpłynięcia na konto
Zamawiającego środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z realizacją umowy i zastrzegające tym samym możliwe opóźnienia w
zapłacie wynagrodzenia z tego wynikające;
11.5 Wraz z zawarciem umowy o świadczenie usług Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu
przez Instytucję Pośredniczącą w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Instytucji Pośredniczącej o
zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

IX. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo samodzielnie
uzupełnić brakujące oświadczenia lub dokumenty jeżeli jest w ich posiadaniu lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów
publicznych.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający może wyjaśnić treść ogłoszenia o zamówieniu lub pozostawić taki
wniosek bez rozpoznania.
6. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia lub zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z trybem publikacji ogłoszenia. Zamawiający przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
7. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowane zawiadomienie o ich
wprowadzeniu przed terminem składania ofert, według takich samych zasad jak składanie
oferty.
8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę
z postępowania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie, według
takich samych zasad jak składanie oferty.
9. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec w ofercie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U.
z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) jeżeli równocześnie wykaże, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i „część tajna oferty”.
Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek
roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem
w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności
w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego
Wykonawcy.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego
podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia

………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis zamawiającego

Załącznik nr
FORMULARZ OFERTOWY
ZŁOŻONY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia ………………………2018
usługę organizacji zajęć wyjazdowych w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia
dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” . współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
1. Zamawiający:
Zamawiający:
Fundacja Wschodni Klaster Innowacji
23-210 Kraśnik, ul. Niepodległości 10,
NIP 715 193 66 19, KRS 0000525678,
tel. 509 738 883,
e-mail: kontakt@wki.org.pl

2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy
Adres
Telefon
E-mail
NIP / REGON
Osoba do kontaktu
(imię i nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail)

3. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału, kryteriami oceny,
terminami i innymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz posiadam wszelkie informacje niezbędne do właściwego wykonania
zamówienia,
2) Jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia pływu terminu składania ofert,

3) W przypadku wybrania mojej oferty jestem gotowy/a do podpisania umowy z Zamawiającym
i realizacji niniejszego zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym,
4) Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym zgodnie
z obowiązującymi przepisami*,
5) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
6) Posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do należytego i terminowego wykonania zamówienia,
7) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości
zamówienia,
8) Osoba,

która

będzie

odpowiedzialna

za

obsługę

całości

zamówienia:

…………………………………..……………… (wskazać imię i nazwisko), tel. ……………………....………, email:
…………………………………………………….……
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu 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 drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
4. Wykaz zrealizowanych zamówień, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 3a Zapytania ofertowego –
na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Przedmiot
zamówienia
(nazwa
zamówienia)-

Zamawiający, na rzecz
którego wykonano
zamówienie

Liczba osób
Data wykonania
zamówienia

5.

…

5. Wykaz osób, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 3b Zapytania ofertowego – na potwierdzenie
spełnienia warunku posiadania odpowiedniego potencjału technicznego:
Lp.

Nazwa pojazdu

Liczba miejsc dla pasażerów

Sposób dysponowania

1.
2.
3.
4.
5.
…

6. Wykaz osób, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 3c Zapytania ofertowego – na potwierdzenie
spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko

Sposób dysponowania (np.
umowa o pracę)

Posiadane uprawnienia

5.

…

7. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa komponentu

Cena jednostkowa Liczba
za 1 wyjazd
wyjazdów

Razem brutto
zamówienia

wartość

1.
Transport podczas wyjazdów
edukacyjnych
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Razem brutto wartość zamówienia

…………………………………………….
data, podpis, pieczęć

Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” zapraszamy
wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty usługę organizacji zajęć
wyjazdowych w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów
z podregionu puławskiego”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Przedmiotem zamówienia jest transport z organizacją zajęć wyjazdowych na Katolicki Uniwersytet
Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie dla 14 grup nauczycieli z dziećmi z klas nauczania początkowego
realizowane w ramach projektu pt. " Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla
nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” w okresie maj – czerwiec 2018 według
harmonogramu wyjazdów, podanego przez Zamawiającego. Liczebność 1 grupy na wyjazd będzie w
przedziale 24-53 osób.
Zamówienie obejmuje transport uczestników wyjazdów edukacyjnych.
Zajęcia wyjazdowe prowadzone będą na podstawie scenariuszy i materiałów przez nauczycieli i
trenerów zamawiającego. W zajęciach wezmą udział nauczyciele biorący udział w projekcie, trenerzy
oraz uczniowie ze szkół biorących udział w projekcie. Uczestnicy szkoleń zostali podzieleni na grupy –
zgodnie ze szczegółowym podziałem poniżej – wskazana liczba nauczycieli i grup jest maksymalną
liczbą; ostateczną liczbę nauczycieli Zamawiający wskaże na nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem
wyjazdu.
Każdej grupie nauczycieli z uczniami towarzyszyć będzie trener prowadzący zajęcia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania np. dwóch lub więcej wyjazdów, w tym samym
dniu, w tej samej godzinie.
Zamawiający dopuszcza łączenie grup w ramach jednego wyjazdu pod warunkiem zapewnienia
komfortu przejazdu dla wszystkich uczestników.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości wyjazdów w uzasadnionych przypadkach a podana
liczba wyjazdów jest ilością maksymalną
W ramach organizacji Wnioskodawca zapewni:
a) transport grup uczniów z nauczycielem i trenerem ze szkoły biorącej udział w projekcie
dostosowany do liczby zgłoszonych uczestników w grupie
b) osobę odpowiedzialną za techniczną obsługę wyjazdu
Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca organizacji zajęć w odległości nie dalszej niż uprzednio
założona.
Szczegółowy wykaz liczebności grup:

l.p

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Szkoły objęte wsparciem w
projekcie
Szkoła Podstawowa im. Władysława
Jagiełły w Urzędowie oraz filie w
Bęczynie i Rankowskim
Szkoła Podstawowa w Bobach
Kolonii, 23-250 Urzędów
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Moniakach, 23-250 Urzędów
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Chodlu Ul. Szkolna
19, 24-350 Chodel
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w
Ratoszynie 24-350 Chodel
Szkoła Podstawowa w Granicach 24350 Chodel
Szkoła Podstawowa im. Batalionów
Chłopskich w Terpentynie oraz filia w
Dzierzkowicach Woli
Zespół Szkół - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Blinowie Blinów-

Liczba nauczycieli w danej
miejscowości

Liczba wyjazdów

6

2

2
3

1

5

2

5

1

4

1

8

2

3

1

Kolonia Druga 111, 23-225 Szastarka
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego w
Szastarce 23-225 Szastarka
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Polichnie 23-225 Szastarka
Szkoła Podstawowa im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Leszczynie
SP W LUDMIŁÓWCE Ludmiłówka 33
23-251 Dzierzkowice
SP Rudnik Szlachecki Rudnik
Szlachecki 38, 23-212 Wilkolaz
SP imienia Ewy Szelburg Zarembiny w
NIEZABITOWIE
Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla
w Skorczycach Skorczyce 52 23-250
Urzędów
Razem nauczyciele:

3

3

1

3

1
2
4

1

3

1
3
57
Razem liczba wyjazdów:

14

