Dokumentacja projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: RPPK.08.04.00-18-0015/17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.4216.22.2018
do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr
RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja
społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez
Gminę Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
I.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/PODSTAWA PRAWNA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Świlcza oraz podległych jednostkach
organizacyjnych Gminy Świlcza, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro
 zasada konkurencyjności określona w dokumencie: "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020" z dnia 19 lipca 2017 roku

II.

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168

III.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1. Strona internetowa: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.bip.swilcza.com.pl
2. W siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń

IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGI

Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Świlczy.
V.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

VI.

DATA OGŁOSZENIA OFERTY: 14.12.2018 r.

VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Składający ofertę pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni - bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć:



w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 w pok. 102
na I piętrze, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 27 grudnia 2018 roku (do godziny 10:00) - decyduje
data wpływu
w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), którą należy opisać następująco:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
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Oferta na zapytanie ofertowe NR GOPS.4216.22.2018 - nie otwierać przed: 27 grudnia 2018 r. - przed godziną 10:15


Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy pok. nr 112 na I piętrze w
dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 10.15.

IX.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020.

X.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:
Kod CPV:
60130000-8 Nazwa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

XI.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Województwo podkarpackie - powiat rzeszowski - Gmina Świlcza

XII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
O udzielenie zamówienia może/mogą ubiegać się Wykonawcy, tj. osoba/y fizyczna/e lub osoba/y prawna/e lub
jednostka/i organizacyjna/e nieposiadająca/e osobowości prawnej, którzy muszą spełnić/ać warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tj. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1414 z późn. zm.) w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej, tj. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
3) zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 samochodem do
przewożenia osób w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

XIII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
a) ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia
6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku, 1414 poz. 874 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia;
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
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Wykonawca składa powyższe dokumenty wraz z ofertą.
2) Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
a) Oświadczenia (w tym wykazy) składane są w oryginale.
b) Pozostałe dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca, który składa ofertę.
d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów.
f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Oferta wspólna
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
XIV.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i 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,
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.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie
spełnia warunku - poprzez złożenie Załącznika nr 3.

XV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Świlczy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Transport tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza tj. spod domów lub szkoły lub przedszkola do Świetlicy w Świlczy
i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy, w tym na jednej trasie około 18 uczestników.
Świetlica w Świlczy zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób.
2) Liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 30 osób.
3) Szczegółowy harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów
uczestników Świetlicy zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
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4) Harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z
absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy.
5) Transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele
święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni. Zamawiający zastrzega sobie
jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na
weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji 3 Maja, Święta Niepodległości w dniu 11 listopada,
etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni.
6) Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 100 km (łącznie). W szczególnych
przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość
kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany.
7) Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1100 – 1530, odwożenie w godz. 1700-1800.
8) Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane
okoliczności.
9) Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w
godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
10) Uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym
mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
11) Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość
poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych.
12) Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
13) Zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem
na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
14) W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona
równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
15) W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu
przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.
16) Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt.
1, 10 i 11 niniejszego zapytania.
17) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport osób.
18) Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
a) w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna,
b) cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
XVI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1) Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2) W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 km (słownie: jeden kilometr) świadczenia usługi: cenę jednostkową netto,
podatek VAT w %, podatek VAT w złotych polskich, cenę jednostkową brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zapytania.
3) W cenie jednostkowej brutto należy uwzględnić ewentualny upust oferowany przez Wykonawcę.
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4) Cena jednostkowa netto za 1 kilometr podana w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu
zamówienia.
5) Podana cena powinna uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, a w
szczególności: koszty paliwa, zatrudnienia kierowcy, ubezpieczeń, amortyzacji, koszty dojazdu do świetlicy, sprzętu,
opłat, uzgodnień, oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami,
ubezpieczenie pojazdu i przewożonych osób, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie
przewożonych uczniów od NW.
6) UWAGA ! - Zamawiający nie udziela zaliczek.
7) Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym, a wykonawcą w obcych walutach.
8) Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.
XVII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
1) Cena – 80%
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii - 20%
2. Oferty będą oceniane w następujący sposób:
Kryterium 1 – cena:
Najniższa cena jednostkowa brutto za 1 km spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80% x 100 = ……… pkt
Cena jednostkowa brutto za 1 km badanej oferty

Kryterium 2 – Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:
W związku z ustalonym kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii” Wykonawcy mogą
zaoferować niżej wymieniony czas, podlegający następującej punktacji:
do 30 minut – 20,00 pkt
do 60 minut – 5,00 pkt
do 120 minut – 0,00 pkt
Uwaga!
a) Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 120 minut.
b) W przypadku braku podania czasu podstawienia pojazdu zastępczego w załączniku nr 1 Zamawiający uzna,
że czas ten wynosi 120 minut a wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
c) Dla potrzeb oceny punktowej zaoferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii krótszy niż
30 min., traktowany będzie jako czas równy 30 min.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
Suma liczby punktów = liczba punktów z kryterium cena + liczba punktów z kryterium „Czas podstawienia pojazdu
zastępczego w razie awarii”.
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia.
XVIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT, INFORMACJE O OFERCIE:
1. Oferta powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
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2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego - w przypadku złożenia więcej,
ocenie podlegać będzie ta najpóźniej złożona - pozostałe oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty
złożone w oparciu o inne wzory formularzy lub formularze zmodyfikowane mogą zostać odrzucone i nie będą podlegać
ocenie.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
7. Wszystkie wartości przedstawione w zapytaniu ofertowym muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku.
8. Obliczenia w toku przygotowywania przez Wykonawca i analizy/badania oferty, będą prowadzone z dokładnością do 2
miejsc po przecinku.
9. Jakiekolwiek błędy/rozbieżności w formularzu oferty, będą stanowiły podstawę do odrzucenia oferty.
10. Oferta powinna zawierać co najmniej:
a. Wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania: Formularz oferty,
b. Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia
6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku, 1414 poz. 874 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,
c. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego,
d. Wypełniony Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania: Wykaz narzędzi,
e. Wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania: Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym,
f. Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem.
11. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.
12. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie (dopuszcza się złożenie podpisu na pieczątce imiennej)
- wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Nie spełnienie któregokolwiek
warunku może spowodować odrzucenie oferty.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
14. Ofertę zatrzymuje Zamawiający - złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
16. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego
zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawca, który/a złożył/a ofertę, zostanie poinformowany/a o nowym terminie
składania ofert oraz o dokonanej zmianie w treści zapytania ofertowego.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem
terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
18. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone - w tym przypadku Zamawiający sporządzi stosowną notatkę
służbową z tego zdarzenia i zwróci do adresata otrzymaną ofertę - wskazaną procedurę dopuszcza się także, wówczas
gdy oferta zostanie złożona w inny sposób niż określony w niniejszym zapytaniu.
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19. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i
materiałów, jakie Wykonawca zawrze w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna
zgodność oferty z wymaganiami.
20. Zamawiający może zwrócić się o uzupełnienie oferty lub wyjaśnienie treści oferty (w przypadku stwierdzenia błędów
formalnych i/lub błędów/niejasności merytorycznych) wskazując sposób i termin zwrotu/udzielenia wyjaśnień/uzupełnień
(maksymalnie do 2 dni roboczych od momentu poinformowania Wykonawca drogą elektroniczną i/lub faxem) - w tym
przypadku, nie dotrzymanie narzuconego sposobu i/lub terminu informacji zwrotnej, skutkować będzie oceną złożonej
oferty w stanie pierwotnym.
XIX.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

UWAGI KOŃCOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji umowy w każdej chwili trwania bez wcześniejszej
zapowiedzi o planowanej kontroli,
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku
zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Ze względu na założenia budżetowe projektu pt. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w
Świlczy” i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe
od zaplanowanych w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawca, który/a nie
został/a wykluczony/a z postępowania, bądź unieważnić postępowanie.
O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz
zamieści informację na stronach internetowych określonych w punkcie II niniejszego zapytania.
Podpisanie umowy nastąpi w biurze Zamawiającego pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36072 Świlcza 168 lub korespondencyjnie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego
zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od momentu wezwania do jej podpisania.
Warunki płatności za wykonaną usługę:
a. rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN)
b. warunek wykonania usługi uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca uzyska nie później niż w dniu następnym
zakończenia wykonywania usługi w zakresie jak na 1 dzień potwierdzenie pracownika Środowiskowej Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Świlczy w formie podpisu i pieczęci na prowadzonej przez wykonawcę karcie – co do
wykazanych w tej karcie czynności.
c. w przypadku nie wykonania usługi przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wykonawca zobowiązany jest
do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie równowartości wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi,
d. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu do zapłaty faktury za usługi zrealizowane w okresie miesiąca
poprzedzającego ich złożenie. Wraz z fakturą Wykonawca obowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa
w lit. b-c, potwierdzające wykonanie usług.
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9. Więcej informacji na temat niniejszego zapytania uzyskać można pod numerem telefonu: 17 8670135 lub też poprzez
osobistą wizytę w siedzibie Zamawiającego.
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.
XVIII. Klauzula informacyjna z RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO") jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, e-mail: gops.swilcza@intertele.pl
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
wysyłając e-mail na adres: biuro@eresjot.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu ustalenia,
obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp";
Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że 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; o uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust,
2 RODO tj, przechowywania danych osobowych 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,
• wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono wyłącznie w
zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, i przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) w celu związanym z prowadzeniem postępowania - zgodnie z art, 97 ust, 1 ustawy Pzp, przez okres 4 I od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisać ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencji niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; tj. odrzucenie oferty, lub wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
XX.



Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Magdalena Lisowska tel. 17 5061575
Ewa Dziedzic tel. 17 86-70-135
e-mail: gops.swilcza@intertele.pl; przetargi@swilcza.com.pl
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XXI.




Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wykaz narzędzi
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym
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