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ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w zwiqzku z realizacjA w roku 2012
projektu systemowego pn. "Dajmy szansq" wspólfinansowanego przez Uniq Europejskq

ze érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitat Ludzki Priorytet VII Dzialanie 7.1 PoddzialanieT.L.2 zaprasza do zlo2enia oferty

cenowej na ,.Przewóz osób na spotkanie integracytno - edukacyine w plenerze'

które odbqdzie si€ dnia 3O listopada 2O12 roku.

KOD CPV 60.14.OO.OO-1

X. TRYB POSTEPOWANTA:
t. ám¿w¡enie zostanie udzielane zgodnie z zasad4 konkurencyjnoéci okreélonq

w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012roku.

2. Zamówienie jest wspólfinansowane ze érodków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Spolecznego Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji spolecznej Dzialanie 7.L Rozwój i

upowszechnianie akrywnej integracji PoddzialanieT.L.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3. ZamawiaJqcy zastrzega sobie mo2liwoéé odstlpienia od zawarcia
umowy/-ów na wykonanie przedmiotowego zamówienia w przypadku nie
podpisania umowy z Wykonawcl spotkania integracyjno - edukacyinego
w plenerze, które ma byé realizowane w ramach proiektu pn. ',Daimy
szansq".

n. OpIs PRZEDMXOTU ZAMóW¡enfe stanowi Zalqcznik nr I do niniejszego
zapytania ofertowego.

P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a o b e j m u j e : P r z e w ó z o s ó b n a s p o t k a n i e i n t e g r a c y j n o
edukaryjne w plenerze, które odbqdzie siq dnia 30 listopada 2Ot2 roku na trasie:

1. Radom ul. Domagalskiego 7 (parking Starostwa Powiatowego )do Jedlni Letnisko
ul. Radomska 49 Hotel i Restauracja ,, Pod Ró2ami"- wyjazd z Radomia okolo
godz. 9.30

Proiekt ,,Dajmy szansg" fest wspótfinansowany ze 6rodków Unii Europelskiei
w ramach Europeiskiego Funduszu Spolecznego
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2. Jedlnia Letnisko ul. Radomska 49 Hotel i Restauracja ,, Pod Ró2ami" do Radom ul.
Domagalskiego 7 (parking Starostwa Powiatowego) - wyjazd z Jedlni Letnisko
okolo godz. 16.00

ilr, WARUNKI UDZTALU W POSTEPOWANTU
O udzielenie zamówienia mogg ubiegaó siq Wykonawcy, którzy spelniaiq
nastqpujlce warunki:
1. Posiadaj4 licencjq, w zakresie krajowego transportu drogowego wydanej

zgodnie z ustawq o z dnia 6 wrzeénia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.
U. Nr t25, poz. t37L z pó2n. zm.),

2. Nie podlegajq wykluczeniu z postqpowania,
3. Dysponuj4 érodkami transportu spelniajqcymi warunki okreélone w pkt. I.2)

Zal4cznika Nr 1 do zapytania ofeftowego,
4. DysponujE osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w

pkt. I.3) ZalEcznika Nr 1 do zapytania ofeftowego.

IV. O UDZIELENIE ZAMóWIENrA NIE MOGA UBIEGAé SrE WYKONAWCY,
xtónzYr

1.sE powiqzani osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym. Przez powiqzania
kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym
lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzañ w imieniu Zamawiajqcego
lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnoéci zwi4zane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawry
a Wykonawcq, polegajEce w szczególnoéci na:
a) uczestniczeniu w spólce, jako wspólnik spolki cywilnej lub spólki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10olo udzialów lub akcji;
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika;
d) pozostawaniu w zwiEzku mal2eñskim, w stosunku pokrewieñstwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewie¡istwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

V. INFORUAC¡A O OÉWIADCZENIAC}I tUB DOKUMENTACH, ¡AKIE MA'A
DOSTARCZYé WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENTA
WARUNKóW UOZ¡ALU W POSTEPOWANTU

1. Formularz ofertowy sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik Nr 2 do
n iniejszego zapytan ia ofertowego pod pisany przez osobe,/-y u powa2n ione,

2. Oéwiadczenie o braku powi4zari powodujqcych wykluczenie Wykonawcy
sporzqdzone wedlug wzoru stanowiqcego Zalqcznik Nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego pod pisa ne peez osobq,/-y u powa2n ione,

3. Kserokopia licencji, w zakresie krajowego transportu drogowego wydanej zgodnie
z ustawq o z dnia 6 wrzeénia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. L37L z póín. zm.) potwierdzona za zgodnoéé z oryginalem przez osobe/-y
upowa2nione,

Proiekt ,,Dajmy szansg" jest wspólfinansowany ze érodków Unii Europejskiei
w ramach Europejskiego Funduszu Spoüecznego
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4. Wykaz érodków transportu, którymi éwiadczona bqdzie usluga wedlug wzoru
stanowiecego Zalqcznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego podpisany przez
osobe/-y upowaznione,

5. Oéwiadczenie dotyczqce osób, które bqdq uczestniczyó w realizacji zamówienia
wedlug wzoru stanowiqcego Zalqcznik Nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
podpisane przez osobe/-y u powa2nione.

6. Wypelniony ipodpisany przez Wykonawce Zalqcznik Nr l do zapytania ofertowego
- Opis przedmiotu zamówienia.

VI. OCENA SPE¿NIENTA WARUNKóW WYIIAGANYCH OD WYKONAWCY
Zamawiaj4cy dokona oceny spetniania warunków wymaganych od Wykonawcy
w niniejszym postqpowaniu poprzez analizq zlo2onych dokumentów i oéwiadczeó
wymienionych w pkt. V przy zastosowaniu formuly spelnia/nie spelnia.

Vil. TRYB OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie.

Oferty w ka2dej czqéci zaméwienia, zostanq ocenione przez Zamawiajqcego w
oparciu o nastqpujqce kryterium ijego znaczenie:

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna iloéé punktów jakie mo2e otrzymaó
oferta za dane kryterium

a
Cena
(c) 100qó IOO,OO punktów

2. Sposób oceny ofeft w kryterium,,Cena"

IloÉé punktów wynikajEcq z ponizszego dzia+ania zostanie zaokrqglona do dwóch
miejsc po przecinku:

Pi(c)= # 
.Max (c)

gdzje:
Pi(c) iloéé punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" w danej

czeéci
Cmin najni2sza cena brutto spo6ród wszystkich wa2nych i

nieodrzuconvch ofert w danei czeéci
ci cena oferW badanei "i" w danei czeéci
Max (C) maksymalna iloéé punktów jakie mo2e otrzymaé oferta za

krvterium "Cena" w danei czeéc¡

vrrr. wyBóR oFERw r zAwrADoMrENrE o RoZSZTRZYGNIECTU ZAPYTANTA
OFERTOWEGO

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiaj4cy stosowal bqdzie tylko i wylqcznie
zasady i kryterium okreélone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Projekt 
"Dajmy 

szansq" jest wspólfinansowany ze érodków Unii Europejskiei
w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego
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Za najkorzystn¡ejszA uznana zostan¡e ta z ocenianych ofert, która po dokonaniu
oceny zgodnie z przyjetym kryterium uzyska maksymafne ocene punktow4.
Zamawiaj4cy udzieli zamówien¡a Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsz4.

4. W przypadku, gdy Zamawiaj4cy nie bqdzie mógt dokonaé wyboru oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofert przedstawia tak4 sam4
cenQ, Zamawiajqcy wezw¡e Wykonawców, którzy üo?yli te oferty, do zlo2enia
w terminie okre6lonym przez Zamawiaj4cego ofert dodatkowych. Wykonawcy
skladaj4c ofefi dodatkowe nie mog4 zaoferowaé cen wy2szych ni2 zaoferowane w
zto2onych ofertach,
Zamawiajqcy wyéle informacjq o wyniku postqpowania do ka2dego Wykonawcy,
który üotyl ofertq.
Zamawiaj4ry zawrze umowe/-y na realizacjq zamówienia z wybranym
Wykonawcq/-ami.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertq nale2y sporz4dzié na Formularzu oferty, stanowiqcym zalqcznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego
Do oferty muszE byé dolqczone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie V
niniejszego zapyta nia ofertowego.
Aktualne petnomocnictwo dla osoby lub osób upowa2nionych do reprezentowania
Wykonawry w postqpowaniu o zamówienie puhliczne, którego dotyczy oferta musi
bezpoárednio wynikaé z dokumentów stwierdzajqcych status prawny Wykonawcy.
Oznacza to, 2e je2eli petnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajqcego status prawny Wykonawcy (odpis z wlaéciwego rejestru) to do
oferty nale2y bezwzglqdnie dolqczyé orvsinal lub poéwiadczon4,,za zoodnoóé
z orwoinalem" orzez notariusza kooie oelnomocnictwa wystawionego na
reprezentanta Wykonawcy.
Oferta musi byé zlo2ona na piémie pod rygorem niewa2noéci, sporz4dzona
w jqzyku polskim, w formie zapewniaj4cej czytelnoéé jej treéci.
Oferta powinna byé podpisana przez osobe/-y upowa2nione.
Wszystkie zalqczone do oferty kserokopie dokumentów powinny byé potwierdzone
za zgodnoéé z oryginalem przez osobq upowa2nion4.
Wzory dokumentów dolqczonych do niniejszego zapytania ofertowego powinny
zostaé wypelnione przez Wykonawcq i dolqczone do oferty bqdá te2 p¡zygotowane
przez Wykonawcq w innej zgodnej z niniejszym zapytaniem formie.
Zamawiajqcy nie dopuszcza dokonywania w treéci zalqczonych wzorów
dokumentów zmian maj4rych wplyw na ich merytoryczn4 treéé za wyj4tkiem
miejsc wykropkowanych lub oznaczonych gwiazdkq (*).
Wzory dokumentów - zal4czników od Nr 1 do Nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego mo2na pobraé ze strony www.pcprradom.finn.Bl zakladka zamówien¡a
pubficzne 2012.
IIIEJSCE TERHIN I SPOSOB SKL,ADANI/A OFERT
Ofertq nale2y ztoiyé w Powiatowym Centrum Pomory Rodzinie w Radomiu,
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, (pokój nr 19) w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia 27.Lt.2OL2r. do godziny IO.OO
Dokumenty, które wptynA do PCPR w Radomiu po wyznaczonym terminie nie bqd4
rozpatrywane i zostanq wpiqte do dokumentacji sprawy.
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3. Ofertq nalezy zto2yé w jednej nieprzeároczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie. Kopefte powinno siq opisaé nastepujEco:

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu (pokói nr 19),
ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom
z dopiskiem "Przewóz Uczestnikéw proiektu na spotkanie
integraryjno - edukacyine w dniu 3O listopada 2O12r."

xr, osoBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
OsobA upowa2nionqprzez Zamawiajqcego do kontaktowania siq z Wykonawcamijest:

. Aneta Wilanowicz, e-mail: pcpr@spradom.eu.
XII. PUBLIKACTA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane w BIP-ie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodiin¡e w Radomiu: www.ogprradom.finn.ol i zamieszczone na tablicy ogNoszeñ w
siedzibie Zamawiajqcego 26-600 Radom ul. Domagalskiego 7 iskierowane listownie do
potencjalnych Wykonawców.
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Proiekt ,,Daimy szansg" fest wspólfinansowany ze 6rodków Unii Europefskiei
w ramach Europeiskiego Funduszu Spolecznego


