ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Jana Pawła II w Lipsku
ul. Zwoleńska 12
27-300 Lipsko
tel. 048 3780137

Lipsko 14.04.2015 r.
PROGRAM OPERACYJNY Wiedza Edukacja Rozwój
Umowa 2014-1-PL01-KA102-001444 pt. „Hotele z klasą są moją szansą! ”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015
dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt.8
ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2014r poz. 423 ).
W związku z realizacją projektu 2014-1-PL01-KA102-001444 pt. „Hotele z klasą są
moją szansą! ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Lipsku
ul. Zwoleńska 12
27-300 Lipsko
kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej - przewóz uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku na trasie:
Odjazd z Lipsko (Polska) ul. Zwoleńska 12 do Scheibe Alsbach (Turyngia), ul. Zum
Hochwald 53, obiekt „Haus am Hochwald“(Niemcy)
Powrót z Eisenach, Altstadtstraße 51 / 55 (Niemcy) do Lipsko(Polska) ul Zwoleńska 12.
I.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami usługi
zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (zał.1) oraz w projekcie umowy
(zał. nr 4), które stanowią integralną część zapytania ofertowego.

II.

Ofertę należy składać na formularzach: formularz cenowy (załącznik nr 2), dane
dotyczące Wykonawcy, oświadczenie (załącznik nr 3) oraz parafowany wzór umowy
(załącznik nr 4), które stanowią załącznik do zapytania ofertowego w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2015r. godz. 10:00, osobiście w
sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300
Lipsko w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres ww. z dopiskiem:
„Usługa transportowa. Nie otwierać przed 22.04.2015r. Godz. 10:30”
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Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez
otwierania.
III.

Inne informacje
a) Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c) Oferent zostaje związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty.
d) Otwarcie ofert nastąpi 22.04.2015r o godz. 10.30 w sekretariacie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Lipsku
e) Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
f) Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją
postanowień umowy.
g) Kryterium wyboru: najniższa zaproponowana cena brutto.

h) Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
i) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki określone w art. 22 ust.
1 oraz nie podlega wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
j) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
k) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
l)

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze oferty.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania kolejnej ich oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest bez zastosowania obowiązujących w
innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art.4 pkt.8.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentem, który
zaproponował najniższą cenę, w przypadku gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku gdy Oferent, który
zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje
z innymi oferentami, których oferty nie podlegały odrzuceniu.

n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Zamawiającego.
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o) W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 048 – 3780137, osoba do kontaktu:
Tadeusz Szewczyk

Zatwierdzam

/mgr Mieczysław Mejzner/
/Dyrektor/

Załączniki:
1. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1;
2.formularz cenowy – załącznik nr 2;
3. oświadczenie – załącznik nr 3;
4.projekt umowy – załącznik nr4;

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej tj. przewozu uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku wraz z opiekunem na praktyki w ramach
realizacji projektu 2014-1-PL01-KA102-001444 pt. „Hotele z klasą są moją szansą! ”,który
jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, w ramach Programu
Operacyjnego Wsparcie, Edukacja, Rozwój.
W ramach realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany:
1. do zapewnienia bezpiecznego transportu uczestnikom i opiekunowi na trasach:




Przewóz na praktyki zawodowe - przewóz dla 8 uczniów i 1 opiekuna
odjazd: z Lipsko ul. Zwoleńska 12 w dniu 29.04.2015 - przyjazd 29.04.2015 ok.
godziny 17 do Scheibe Alsbach (Turyngia), ul. Zum Hochwald 53, obiekt „Haus am
Hochwald“ (przejazd będzie odbywał się z przerwą obiadową w Dreźnie- Niemcy)
Powróz z praktyk zawodowych - przewóz dla 8 uczniów i 1 opiekuna, odjazd: z Eisenach
(Turyngia), Altstadtstraße 51 / 55 w dniu 28.05.2015 godzina 00:01 – do Lipsko ul.
Zwoleńska 12.

2. do posiadania sprawnego, dopuszczonego do ruchu środka transportu dostosowanego do
przewozu osób;
3. do posiadania aktualnej licencji na krajowy i zagraniczny przewóz osób;
4. do posiadania aktualnych badań technicznych pojazdu;
5. do posiadania aktualnego ubezpieczenia NW;
6. by pojazdy, w których będą przewożeni uczestnicy projektu posiadały ważne polisy
ubezpieczeniowe OC;
7. do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w czasie wykonywania przewozu, jak
i w czasie wszelkich postojów;
8. do realizacji zamówienia przez kierowców, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia;
9. w razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewóz Wykonawca zobowiązuje się do
podstawienia pojazdu zastępczego;
UWAGA:
Zamawiający ma prawo do sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu
przewożącego uczestników szkoleń wraz z opiekunami oraz kierowcy przez Policję;
W sytuacji, gdy autokar nie uzyska stosownego zaświadczenia Wykonawca musi zapewnić
autokar zastępczy. W przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi
wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innej firmy, obciążając
kosztami przewozu Wykonawcę;
Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia zmian, co do terminów wyjazdów
w wyniku np. nadzwyczajnych okoliczności faktycznych (lub / i działania tzw. siły wyższej)
niemożliwych do przewidzenia w momencie ogłoszenia niniejszego Zapytania ofertowego.
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Załącznik nr 2
……………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Formularz cenowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2015 na świadczenie usługi transportowej przewóz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku w ramach realizacji projektu
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Umowa 2014-1-PL01-KA102-001444 pt. „Hotele z klasą są moją szansą! ”,który jest "
składam(y) ofertę następującej treści:
ZA ŁĄCZNĄ CENĘ BRUTTO
RAZEM……………………………………………………………..
Słownie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lp
.

A

B
C

Opis usługi

Cena brutto

Przewóz na praktyki zawodowe - przewóz dla 8 uczniów i 1
opiekuna na praktyki
odjazd: z Lipsko ul. Zwoleńska 12 w dniu 29.04.2015 przyjazd 29.04.2015 ok. godziny 17 do Scheibe Alsbach
(Turyngia), ul. Zum Hochwald 53, obiekt „Haus am
Hochwald“ (przejazd będzie odbywał się z przerwą w
Dreźnie- Niemcy)
Powrót z praktyk zawodowych - przewóz dla 8 uczniów i 1
opiekuna z praktyk, odjazd: z Eisenach (Turyngia),
Altstadtstraße 51 / 55 w dniu 28.05.2015 godzina 00:01 – do
Lipsko ul. Zwoleńska 12.
Obiad w Dreźnie 29.04.2015 - 8 uczniów i 1 opiekun
Razem:

Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem.
Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie pracy nad
przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
............................
…………….…..………………………

dnia

.......................
imię i nazwisko, podpis
osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dane dotyczące Wykonawcy:
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Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
……………………………………………………………………………………………..….....
............…………………………………………………………………………………………
…........................
Numer telefonu: 0.…/ ……………………………………………….……
Numer faksu: 0.…/ ...........................................................................
Numer REGON: .................................................................................
Numer NIP: .....................................................................................
Adres kontaktowy email: ……………………………………………
 oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
 oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do
rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy,
 oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia
oferty,
 oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na
warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego,
 oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu,
 oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
 oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia określonego
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 oświadczam, że nie posiadam z Zamawiającym powiązań kapitałowych i osobowych.
 oświadczam, iż posiadam wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu
drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.), a ponadto posiadam aktualną i ważną polisę
ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności;

............................ dnia ......................
……………………………………………
…
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli

PROGRAM OPERACYJNY Wiedza Edukacja Rozwój
Umowa 2014-1-PL01-KA102-001444 pt. „Hotele z klasą są moją szansą! ”
PROJEKT UMOWY nr …/2015
z dnia …………...2015 r.
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w ramach realizacji projektu 2014-1-PL01-KA102-001444 pt. „Hotele z klasą są moją
szansą! ”
zawarta w Lipsku pomiędzy:
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, ul. Zwoleńska 12 zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Dyrektora szkoły – Mieczysławem Mejznerem
NIP:811-12-58-131, REGON:000184081,
a:

…………………………………………
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę transportową tj. przewozu
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku wraz z opiekunami w ramach
realizacji projektu, zwanej dalej przedmiotem zamówienia w ilościach i rodzajach
określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr2 Zapytania ofertowego z
dnia ………………..
 Celem usługi jest realizacja projektu 2014-1-PL01-KA102-001444 pt. „Hotele z klasą są
moją szansą! ”
 Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z charakterystyką przedmiotu
zamówienia zawierającą m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania
Wykonawcy oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

Oferta oraz charakterystyka przedmiotu zamówienia stanowią integralną część
niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania umowy z należytą starannością i czuwania nad jej prawidłową realizacją;
b) zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia, tj.
świadczenia usługi transportowej na trasie Lipsko - Scheibe Alsbach i Eisenach-Lipsko
c) zapewnienia bezpiecznego transportu uczestnikom i opiekunom z miejsca wyjazdu tj. Lipsko
ul. Zwoleńska 12 i z powrotem; w terminach ...................
d) zapewnienia sprawnego, dopuszczonego do ruchu środka transportu dostosowanego do
przewozu osób;
e) zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w czasie wykonywania przewozu, jak
i w czasie wszelkich postojów;
f) zapewnienia pojazdów wraz z kserokopiami następujących dokumentów:



aktualnej licencji na krajowy przewóz osób;
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aktualnych badań technicznych pojazdu/ pojazdów ;
aktualnego ubezpieczenia NW;
ważnej polisy ubezpieczeniowej OC;

Wszelkie kopie dokumentów przekazywane przez Wykonawcę powinny być stwierdzone za zgodność
z oryginałem przez jego uprawnionego przedstawiciela.
g) realizacji zamówienia przez kierowców, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia tj. ważne
prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji kierowcy zawodowego;
2. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu
przewożącego uczestników szkoleń wraz z opiekunami oraz kierowcy przez Policję;
W sytuacji, gdy autokar nie uzyska stosownego zaświadczenia Wykonawca musi zapewnić autokar
zastępczy. W przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami,
Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innej firmy, obciążając kosztami przewozu
Wykonawcę.

§3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za:
a) straty wynikłe w trakcie wykonywania usług transportowych, a powstałe z winy lub
przez zaniedbania Wykonawcy;
b) bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników korzystających ze świadczonej przez
Wykonawcę usługi transportowej;
c) za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących przewożonych uczniów jak i
osób trzecich poszkodowanych w wypadku;
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie kursu na
skutek działania sił wyższych jak: gołoledź, zaspy śnieżne, powódź itp. O powyższym
Wykonawca zawiadamia telefonicznie Zamawiającego. Zwolnienie Wykonawcy od
odpowiedzialności jest skuteczne jedynie w przypadku pisemnego potwierdzenia przez obie
strony zaistnienia „siły wyższej”.
§4
1. Kwota z tytułu wykonania umowy przysługująca za świadczenie usługi transportowej w ilości
przejazdów dla 9 osób (8 uczestników szkoleń plus 1 opiekuna) zgodnie
z formularzem ofertowym wynosi………..........................................................................
słownie: …………………………………………………………………………………………………
2.
Ustalona cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wykonania zamówienia zostanie dokonane przelewem na
rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury VAT pod
warunkiem dostępności na rachunku bankowym projektu środków na finansowanie projektu
przekazanych przez Instytucję Wdrażającą i stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
5.
W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu przelew zostanie dokonany
niezwłocznie po otrzymaniu środków na konto projektu od Instytucji Wdrażającej, tj.
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w terminie 30 dni od wpłynięcia na konto Zamawiającego środków PO WER przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu, na etapie, w którym świadczona była
przedmiotowa usługa.
6.
Ewentualne opóźnienia w płatnościach spowodowane opóźnieniami do 365 dni
w przekazywaniu przez Instytucję Wdrażającą Zamawiającemu środków na realizację Projektu nie
stanowią podstaw do naliczania przez Wykonawcę odsetek za zwłokę.

§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa
w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§6
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§7
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć wyłącznie zapisów zastrzeżonych
w ofercie i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

………………………….………
Pieczęć i podpis Wykonawcy

………….………………………..
Pieczęć i podpis Zamawiającego

