
 

 
  Strona 1 z 13 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zaprasza do złożenia oferty na  

 

Usługi transportowe w ramach projektu 

 „STREFA AKTYWNEGO SENIORA – rozwój usług społecznych świadczonych  

w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie 

Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  

i wspomagającego” 

  

(Znak sprawy: OR.2401.14.2022) 

 

 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 

Usługi społeczne i zdrowotne 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Konstantynów, dnia  01.07.2022 r. 
 



 

 
  Strona 2 z 13 

 
1. BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY). 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów 

NIP : 537-15-84-038 

REGON: 002301013 

Tel. 83 341 50 84 

Adres poczty elektronicznej: klubseniora@ugkonstantynow.pl 

Adres stron internetowych: https://gopskonstantynow.naszbip.pl/ 

Godziny urzędowania: Poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek w godz. 7:30–15:30, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

2. FINANSOWANIE. 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi transportowe w ramach projektu 

„STREFA AKTYWNEGO SENIORA – rozwój usług społecznych świadczonych  

w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie 

Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  

i wspomagającego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

3.2  Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Transport uczestników projektu do kina w Białej Podlaskiej: 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do kina do Białej Podlaskiej i 
powrót do m. Konstantynów (odległość ok. 30 km w jedną stronę), 

 Ilość uczestników: 25 Seniorów w wieku 50+ (w tym osoby niepełnosprawne) 
+ 1 opiekun 

 Ilość wyjazdów: 6 wyjazdów (3 wyjazdy w 2022 roku, 3 wyjazdy w 2023 
roku) 

2) Transport uczestników projektu na Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie: 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do Muzeum J.I. Kraszewskiego 
w Romanowie i powrót do m. Konstantynów (odległość ok. 80 km w jedną 
stronę), 

 Ilość uczestników: 25 Seniorów w wieku 50+ (w tym osoby niepełnosprawne) 
+ 1 opiekun 

 Ilość wyjazdów: 1 wyjazd w roku 2022   
3) Transport uczestników projektu do Warszawy – Muzeum Powstania 
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Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do Warszawy, przejazd 
pomiędzy punktami zwiedzania  i powrót do m. Konstantynów (odległość ok. 
185 km w jedną stronę), 

 Planowany program zwiedzania: Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Historii Żydów Polskich   

 Ilość uczestników: 25 Seniorów w wieku 50+ (w tym osoby niepełnosprawne) 
+ 1 opiekun 

 Ilość wyjazdów: 1 wyjazd w 2023 roku 
4) Transport uczestników projektu do Warszawy- Muzeum Comos i Centrum Nauki 

Kopernik: 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do Warszawy, przejazd 
pomiędzy punktami zwiedzania  i powrót do m. Konstantynów (odległość ok. 
185 km w jedną stronę), 

 Planowany program zwiedzania: Muzeum Comos i Centrum Nauki Kopernik   
 Ilość uczestników: 25 Seniorów w wieku 50+ (w tym osoby niepełnosprawne) 

+ 1 opiekun 
 Ilość wyjazdów: 1 wyjazd w 2023 roku 

5) Transport uczestników projektu do Lublina – Teatr J. Osterwy: 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do Teatru J. Osterwy w 
Lublinie i powrót do m. Konstantynów (odległość ok. 155 km w jedną stronę), 

 Ilość uczestników: 25 Seniorów w wieku 50+ (w tym osoby niepełnosprawne) 
+ 1 opiekun 

 Ilość wyjazdów: 3 wyjazdy (1 w 2022 roku, 2 w 2023 roku) 
6) Transport uczestników projektu do Lublina – Centrum Spotkania Kultur: 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie i powrót do m. Konstantynów (odległość ok.155 km w jedną 
stronę), 

 Ilość uczestników: 25 Seniorów w wieku 50+ (w tym osoby niepełnosprawne) 
+ 1 opiekun 

 Ilość wyjazdów: 3 wyjazdy ( 1 w 2022 roku, 2 w 2023 roku) 
7) Transport uczestników projektu do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa: 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do Kazimierza Dolnego, 
przejazd pomiędzy punktami zwiedzania  i powrót do m. Konstantynów (ilość 
kilometrów ok.. 150km + 30km +150km = 330km), 

 Ilość uczestników: 25 Seniorów w wieku 50+ (w tym osoby niepełnosprawne) 
+ 1 opiekun 

 Ilość wyjazdów: 1 wyjazd  w 2022 
8) Transport uczestników projektu do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 

Okrzejskiej: 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do Korycina,  i powrót do m. 
Konstantynów (ilość kilometrów w jedną stronę ok. 120 km), 

 Ilość uczestników: 25 Seniorów w wieku 50+ (w tym osoby niepełnosprawne) 
+ 1 opiekun 

 Ilość wyjazdów: 1 wyjazd w 2022 roku 
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3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przewozów, terminów ich 

wykonywania ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. 

3.4 Wszystkie obowiązki i czynności wynikające z zakresu zamówienia Wykonawca 

zapewni na swój koszt i w swoim zakresie. 

3.5 Przewóz uczestników musi odbywać się pojazdami wyposażonymi standardowo, 

sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu wg obowiązujących przepisów  

o przewozach pasażerskich oraz prawidłowo oznakowanymi. 

3.6 Wykonawca zobowiązany jest w przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia 

usługi do niezwłocznego podstawienia zastępczego środka transportu - spełniającego 

wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu oraz w czasie umożliwiającym 

punktualny przywóz i odwóz uczestników. 

3.7 Pojazdy muszą być wyposażone w sprawny system ogrzewania w okresie jesienno – 

zimowym oraz klimatyzację w okresie wiosenno – letnim. 

3.8 Przewozy uczestników projektu mogą odbywać się wyłącznie środkami transportu 

spełniającymi wymaganiami techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). i innych przepisach związanych  

z przewozem osób, w tym ustawą o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 

z późn. zm.). 

3.9 Termin realizacji zadania objętego umową ustala się w terminie od dnia 

zawarcia umowy do 31.10.2023r. - w terminach określonych przez 

Zamawiającego. 

 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień 

 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

60100000-9-Usługi w zakresie transportu drogowego 

60140000-1 Nieregularny transport osób. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.    

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2023r. 

 w terminach określonych przez Zamawiającego. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY ICH SPEŁNIENIA. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU. 

 

6.1  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają 

licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną 

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 2140 z późn. zm.); 
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Sposób oceny warunku:  

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z kopią 

licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną 

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 

2019, poz. 2140 ze zm.) potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

 

6.2 Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy: 

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 

2) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) nie wykażą braku podstaw wykluczenia, 

4) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia 

6.3 Zamawiający ma prawo zbadać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

jedynie wobec wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza. 

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo  

w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  

 

6.5 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie 

są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą w 

wytycznych programowych,  

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.  

 

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:  

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. 

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 2 do 

Zapytania Ofertowego. 
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W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.5. 

Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, chyba że jest 

możliwy inny sposób zapewnienia bezstronności postępowania.  

 

 

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW. 

 

7.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  

wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

7.1.1. Formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego, w którym Wykonawca oświadczy, że spełnia 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania licencji na 

wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2140 ze zm.) wraz z kopią licencji, 

o której mowa powyżej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.  

7.2. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani 

złożyć następujące dokumenty: 

7.2.1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego 

7.3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 

7.4. Jeżeli wykonawca nie złoży kopii licencji o której mowa w pkt. 7.1.1 

zamawiający wezwie jednokrotnie do jej złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo jej złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie jednokrotnie do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE  

Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

 

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

9.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty 

składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

9.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi  

w zapytaniu oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 
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9.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną 

ofertę. 

9.4. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 

9.4.1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego) 

– w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 

wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy 

wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

9.4.2. Kopię licencji o której mowa w rozdziale  7.1.1 

9.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 

9.4.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w 

przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, 

której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

9.5. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa.  

9.6. Oferta wraz z dokumentami o których mowa w pkt. 9.4. można złożyć: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu dokumentu 

zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, na adres 

klubseniora@ugkonstantynow.pl 

lub 

b) umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia 

zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na 

kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy 

umieścić następujące oznaczenia: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów 

 

OFERTA NA: 

 
Usługi transportowe w ramach projektu „STREFA AKTYWNEGO SENIORA – rozwój 

usług społecznych świadczonych  w społeczności lokalnej na terenie Gminy 

Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
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i wspomagającego” 

 

Nie otwierać przed 11.07.2022 r. godz. 10.00 

9.7. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty lub jej przekazania 

niezgodnie z treścią zapytania będą obciążały Wykonawcę (w tym 

konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu 

składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie 

ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią 

nie wiedząc o tym, że jest to ofert złożona w postępowaniu). 

9.8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić  

zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W przypadku składania oferty 

w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego oświadczenia o 

wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak 

oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie 

wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane 

przez pełnomocnika. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana 

jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9.10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

9.11. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszenia do składania 

ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

10.1. Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć:  

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email Zamawiającego 

klubseniora@ugkonstantynow.pl) 

Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Zamawiającego należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego 

własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

      lub 

b) w siedzibie Zamawiającego: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie 
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ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów. 

10.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 

do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00. 

 Godziny pracy określono w rozdziale 1 niniejszego Zaproszenia do składania ofert. 

10.3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 

kurierską. 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

 

11.1. Na druku oferty załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego należy podać 

zryczałtowaną cenę (obejmująca wszystkie elementy przedmiotu 

zamówienia) dla przejazdu na odcinku 1 km oraz całkowitą cenę ofertową 

(brutto) obejmującą realizację całego zamówienia tj. iloczynu szacunkowej 

ilości km oraz zryczałtowanej ceny 1 km - w złotych polskich (PLN), wraz z 

podaniem stawki podatku VAT.  Podane do wyliczenia ceny ilości km mają 

charakter szacunkowy. Służą jedynie zapewnieniu porównywalności ofert.  

Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywistą liczbę przejechanych km 

stanowiąca iloczyn przejechanych km i podanej w ofercie zryczałtowanej 

ceny 1 km. 

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną niebędącą płatnikiem 

VAT należy podać cenę brutto usługi, która będzie zawierała wynagrodzenie 

wykonawcy i wszystkie obciążenia publicznoprawne ze strony 

zamawiającego (w tym zaliczki na podatek i ewentualne składki ZUS).  

11.2. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte  

w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie 

koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. 

11.3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy  

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, 

VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

11.4. Jeżeli cena podana w formularzu oferty liczbą nie będzie odpowiadać cenie 

podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie 

przyjmując za cenę wyjściową – cenę netto podaną słownie. 

11.5. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

11.6. Sposób obliczania ceny: Wg informacji zawartych w formularzu ofertowym. 

 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

12.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną 

odrzucone przez Zamawiającego. 
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12.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 

kryteria i ich znaczenie: 

 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów, jakie 

może otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1 Oferowana cena 100% 100 pkt 

 

12.3. Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 100%. 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną 

ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, 

pozostali będą oceniani według następującego wzoru:  

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=  ----------------------------------------------------------------------- x 100 

Cena badanej oferty 

 

    gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto. 

 

13.5 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 

ilość punktów. 

 

13. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW. 

 

13.1.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w pkt. 6 zapytania. 

13.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a. Jest złożona w niewłaściwej formie; 

b. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

c. nie spełnia wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie 

realizacji projektu określonych w dokumentach programowych dla 

Programu Operacyjnego 

d. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

e. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

f. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

h. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki,  

i. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na 

każdym etapie w przypadkach uzasadnionych. 
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13.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w 

postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (jednokrotnie).  

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 

oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

13.7 Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach 

postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie 

(a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy).  

13.8 Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą 

umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wybrany 

wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę wraz z informacją o wynikach postępowania. 

 

14. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU. 

14.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Agnieszka Kasperuk 

tel.  83/ 341-41-92 wew. 31 

e-mail: klubseniora@ugkonstantynow.pl 

w godz. od 8.00 – 15.00 w dni robocze. 

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w 

przypadkach uzasadnionych, w szczególności w przypadku, gdy 

najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający w takich przypadku nie 

ponosi kosztów postępowania. 

 

16.  ZMIANA UMOWY  

 

16.1 W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych 

zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość 

dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Warunki zmiany umowy określone 

są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. 

16.2  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

17. POZOSTAŁE INFORMACJE. 
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17.1  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o 

wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie 

opublikowana w miejscach publikacji zapytania. 

17.2  Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi 

jedynie za faktycznie wykonane usługi. 

17.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 

17.4 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w 

PLN.   

17.5 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

17.6 Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o 

wynikach postępowania. 

17.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

17.8 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

17.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

17.10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym maja 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

18 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

18.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że:  

1)  Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Usługi transportowe w ramach projektu „STREFA 

AKTYWNEGO SENIORA – rozwój usług społecznych świadczonych w 

społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie 

Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego”, prowadzonym zgodnie z zasadą 

konkurencyjności; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
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umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

Zapytaniem ofertowym oraz nie narusza 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 RODO1;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

7) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 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 danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

19 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

 

 Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory: 

 

Lp. Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań  

3 Załącznik nr 3  Projekt umowy 

 

                                                      
1 Wyjaśnienie: 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. 

 


