Zapytanie ofertowe

zamawiający:
GMINA MIASTO STARGARD
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73 — 110 Stargard
zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego o cenę na usługę
o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 30 000 euro
na wykonanie usługi transportowej

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY MIASTO STARGARD
W ROKU 2021

Zatwierdzam:

Stargard, dnia 27 listopada 2020 r.

NOORGWDNDN

ROZDZIAŁ

| - NAZWA

ORAZ

ADRES

ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest Gmina Miasto Stargard.
Adres: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73 — 110 Stargard.

Telefon: 91 / 578 48 81.
Adres poczty elektronicznej: urzadQ©Q©um.stargard.pl
Adres strony internetowej: www.stargard.pl
Godziny pracy: od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

NIP: 854 222 88 73.

ROZDZIAŁ

Il - TRYB

Postępowanie

UDZIELENIA

ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzone jest w trybie zapytania

ofertowego.
ROZDZIAŁ

Ill - OPIS

PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Stargard do szkół/ośrodków/ placówek, w których
realizują obowiązek szkolny i w drodze powrotnej w roku 2021.
Transport dotyczy przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych na poszczególnych
trasach:

I TRASA: Stargard-Suliszewo i Suliszewo-Stargard
II TRASA: Stargard-Smolnica i Smolnica-Stargard
Planowana liczba dzieci dowożonych na każdej z tras: 6+1 opiekun/rodzic
Przewóz na tej trasie odbywa się dwa razy w tygodniu — poniedziałek i piątek (Trasa I) i
niedziela i piątek (Trasa II) — dzieci w tygodniu przebywają w internacie. Dni przewozu mogą
ulec zmianie zgodnie z rozkładem zajęć w placówce. Przewóz dotyczy tygodni, w których
prowadzone są zajęcia w szkole, z wyłączeniem przerw świątecznych oraz dni wolnych od
nauki.

Il! TRASA:

Starqard-Tanowo/Police i Police/Tanowo-Stargard

Planowana liczba dzieci dowożonych: 2+2 opiekun/rodzic
Opiekę na trasie zapewnia jeden z rodziców/opiekunów dziecka

Przewóz na tej trasie odbywa się dwa razy w tygodniu — poniedziałek i piątek — dzieci
w tygodniu przebywają w internacie. Dni przewozu mogą ulec zmianie zgodnie z rozkładem
zajęć w placówce. Przewóz dotyczy tygodni, w których prowadzone są zajęcia w szkole, z
wyłączeniem przerw świątecznych oraz dni wolnych od nauki.
IV TRASA: Waniorowo-Stargard i Stargard-Waniorowo

Opiekę na trasie zapewnia jeden z rodziców/opiekunów dziecka
Planowana liczba uczniów dowożonych:

2

Przewóz na tej trasie odbywa się dwa razy w miesiącu, chyba że regulamin szkolny
i internatu ustalą inny tryb wyjazdu uczniów z placówki. Harmonogram dowozów ustala
każdorazowo przewoźnik wraz z opiekunem lub rodzicem dziecka.

W

przypadku

zajęć

odbywających

się

w

dniach

innych

niż

dni

nauki

szkolnej,

ale

wynikających z organizacji pracy placówki, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w tym
dniu przewóz uczniów.

Zamawiający zastrzega, że w trakcie roku szkolnego liczba przewożonych uczniów
na poszczególnych trasach oraz przebieg tras może ulec zmianie.
Wykonawca jest zobowiązany:
1) ubezpieczyć samochody, którymi realizowane jest zamówienie oraz pasażerów od
wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem,
2) w przypadku awarii samochodu, zapewnić samochód zastępczy we własnym zakresie
i na własny koszt. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 60
minut,

3) wykonywać przewozy samochodami sprawnymi
badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu,
ROZDZIAŁ

IV - TERMIN

WYKONANIA

technicznie,

posiadającymi

ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 01 stycznia 2021
2021 r.
ROZDZIAŁ

V - WARUNKI

UDZIAŁU

W

aktualne

r. do dnia 31 grudnia

POSTĘPOWANIU

Zamawiający wymaga by Wykonawca:
1) posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień — aktualne zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub wydaną wcześniej aktualną licencję na
wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140).
ROZDZIAŁ

VI - WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW

1. Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
- oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy,

2) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewożnika drogowego lub wydanej wcześniej aktualnej licencji na
wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140).
ROZDZIAŁ
VII
INFORMACJE
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

©

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowanie należy kierować na adres: Urząd
Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, adres poczty
elektronicznej: i.solskaQ©Q© um.stargard.pl.

4. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest — Iwona Solska,
nr tel. 91 814 39 15.
| ROZDZIAŁ

VIII - TERMIN

ZWIĄZANIA

OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ

IX - MIEJSCE

ORAZ

TERMIN

SKŁADANIA

OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie — (Biuro Obsługi
Klienta) w terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku, do godziny 14.00.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia opakowania i i opisać:
Oferta cenowa- DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY MIASTO
STARGARD W ROKU 2021.
ROZDZIAŁ X - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘSCIOWYCH
Zamawiający

dopuszcza

możliwość składania ofert częściowych

tj. ofert obejmujących

jedną z czterech wskazanych tras.

ROZDZIAŁ XI - OPIS
KRYTERIÓW,
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze
100 % cena.

2. Zamawiający

najkorzystniejszej

KTÓRYMI

ZAMAWIAJĄCY

oferty Zamawiający

za najkorzystniejszą ofertę uzna

będzie

BĘDZIE

SIĘ

się kierował kryterium:

ofertę, która nie podlega

odrzuceniu

z najniższą ceną.

ROZDZIAŁ XII - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)—
dalej RODO — informujemy, że:
1. Administratorem

Pani/Pana danych

osobowych jest Prezydent Miasta Stargard.

Dane

Urzędu:
ul. Hetmana
Stefana Czarnieckiego
17, tel. 91 5/8 48 81, e-mail:
urzadQum.stargard.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod e-mailem iodQ©um.stargard.pl. i pod numerem telefonu
91 578 56 74; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. DOWÓZ DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY MIASTO STARGARD W ROKU 2021, prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego.

4.Odbiorcami

Pani/Pana

udostępniona

zostanie

administratora,

instytucje

danych

osobowych

dokumentacja

upoważnione

będą

osoby

postępowania:

na mocy

prawa

lub

podmioty;

upoważnieni

zgodnie

którym

pracownicy

z ich kompetencjami

i uprawnieniami,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp
oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji akt.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO:
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo

do

ograniczenia

przetwarzania

nie

ma

zastosowania

w

odniesieniu

do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
ROZDZIAŁ XIII - ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Załącznik:
1
Formularz oferty - zał. nr 1

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Pieczęć wykonawcy

Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .................. r. na usługę:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miasto Stargard w roku 2021”
Dane Wykonawcy:

Oświadczam (y), że po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w ww. zapytaniu
ofertowym, oferuję (emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:
I. Trasa: Stargard-Suliszewo i Suliszewo-Stargard
Cena netto ...................es
ae aaa aaa aaa aa caaae zł za jeden kilometr
(Słownie: .......
eau ooo a aa aaa aaa aaa uzna oaza aaa waza aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaanaaaaakaaaaaanae zeeane )
Stawka podatku VAT ...... %, wartość podatku VAT.................esaeeezaea
can ana ainnah zł
Cena brutto ..........--eseee
ua aaa aa aa aaaa nana aaa ce sananiae zł za jeden kilometr
(Słownie: ........ eee ea aaa aa nana a aaa aaa ana a akaaa aa aaa aiz aaa
aeaa aaa at aaa enaananaznanać )
Il. Trasa: Stargard-Smolnica i Smolnica-Stargard
Cena netto ..................-.e
eee e eaea aaa a aaa caiae zł za jeden kilometr

(Słownie: .......- eee
ea aaa
woo a aaa nana
aaa aazaaaaaaaateananaaana sit .)
Stawka podatku VAT ...... %, wartość podatku VAT................eesu
sea saeaeeenaoziaza zł
Cena brutto ....................:2220---essseasaaaaaaaaaeaaaaace zł za jeden kilometr

(CU OE
Ill. Trasa: Stargard- Police/Tanowo Police/Tanowo-Stargard
Cena netto .................--.---aea
aaa aa anaanacah zł za jeden dzień
(Słownie: ...........-...ee eee eee aaa

aaa

aaa aanita

aaa aaa aaa

)

nanazazraanniza ziiee )

Stawka podatku VAT ...... %, wartość podatku VAT................esue eaeaaa aaa sanasa cna zł

Cena

brutto ..................-.-..uueoaaae
saa aaaanawaaiawiznać zł za jeden dzień

(Słownie: .............

eee oe naa

a zana aaa at aaa aaa ta aaa a izzza

atak way aaaanaaaazazaninanaae )

IV. Trasa: Waniorowo -Stargard i Stargard-Waniorowo
1. Cena netto....................m.e
aaa aaa aaa aanaia! zł za jeden dzień

(Słownie: .............eoeueo ooo anawa aaa aa aaa aaa aa nzz zza wazny ata za aaa az aaa aaa zadana taa naa az Aaaa aiz Aa )
Stawka podatku VAT ........ %, wartość podatku VAT................u.a-enaa
aan aana aan azancach zł
Cena brutto ........................... zł za jeden dzień

(Słownie: ............... eee oe

aaa zaawan aaaaaa aaa waaa razi

Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia
(o ile wynika to z właściwych przepisów) cena brutto jest stała.
Gena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Ceny zaokrąglone są do dwóch miejsc po przecinku.

aa aan aaia nana tiaa aria aaizie )

oraz

podatek

VAT

Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć wykonywaną usługę transportową z
uwzględnieniem następstw nieszczęśliwych wypadków przewożonych osób oraz
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i przedstawić Zamawiającemu stosowne
polisy przed podpisaniem umowy;

3) zobowiązuje się, że w przypadku awarii pojazdu, zapewni inny pojazd.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 60
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

minut.

Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko.................-..o
ue uu ae ea aaa aaa pazia aaa ak pawia zakk wawa za zaa aki iw iGiiA
Stanowisko ..............--e.ma ea aaa aaa aaa aaa nawy waw aa raza zana aa aaa ana rka taaak taaa zza aa aaa 0a

Podpis Wykonawcy bądź osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

