Zapytanie ofertowe Nr TR/ 01/2018 na świadczenie usług
transportu dorosłych osób z autyzmem z ul. Wilanowskiej/ Puławska w Warszawie do Wilczej Góry ul.
Jasna 36 A (gmina Lesznowola) i z powrotem po południu z Wilczej Góry (ul Jasna 36A) do Warszawy (ul.
Wilanowska/Puławska).
1. Informacje ogólne
Fundacja SYNAPSIS, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonywanie przewozów dorosłych osób z autyzmem wraz z opiekunami na trasie z ul.
Wilanowskiej/Puławska w Warszawie do Zakładu Aktywności Zawodowej w Wilczej Górze przy ul. Jasnej
36 A (gmina Lesznowola) rano i z powrotem po południu z Wilczej Góry( ul. Jasna 36) do Warszawy (ul.
Wilanowska/Puławska).
2. Zamawiającym usługę jest :
Fundacja SYNAPSIS 02-085 Warszawa ul. Ondraszka 3, KRS 0000045919, NIP 526 03 02 522
3. Przedmiot zamówienia
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przewozów dorosłych osób z autyzmem wraz z
opiekunami na trasie z ul. Wilanowskiej/Puławska w Warszawie do Zakładu Aktywności Zawodowej w
Wilczej Górze przy ul. Jasnej 36 A (gmina Lesznowola) rano i z powrotem po południu z Wilczej Góry (ul
Jasna 36A) do Warszawy (ul. Wilanowska/Puławska).
Szacowana liczba kursów w ciągu 1 miesiąca (1 kurs - tam i z powrotem) wynosi około 22.
Kursy odbywają się od poniedziałku do piątku w dni robocze. Wyjazd z Warszawy ul.
Wilanowska/Puławska o godz. 8.30 . wyjazd powrotny z Wilczej Góry o 15.50
Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług podwykonawcom.
Wykonawca będzie zobowiązany do przewozu osób środkiem transportu, którym ma prawo
dysponować. W razie niesprawności pojazdu Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zastępczy środek
transportu.
Środek transportu powinien posiadać klimatyzację, rozkładane fotele, toaletę pasy bezpieczeństwa.

4. Termin wykonania
1.Termin wykonania usługi: od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień oraz prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem, a w tym:
a) posiadają aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r . poz. 1907 z późn.
zm.),
b) posiadają aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania całości usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia, a w tym:
a)
b)

dysponują co najmniej jedną osobą (kierowcą) zdolną do wykonania usługi, tj. posiadającą prawem
wymagane uprawnienia,
dysponują minimum 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób, posiadającym minimum 50
miejsc siedzących oprócz kierowcy.
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3.
4.

Wypełnią i złożą w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertę – wg wzoru Załącznika Nr 1 do
Zapytania ofertowego – Formularz Oferty.
Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym.

6. Opis sposobu przygotowania oferty
6.1. Wymagania podstawowe
1.

2.

3.

4.
5.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub z pełnomocnictwa wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty czyli z dołączonego wydruku z bazy CEID bądź wydruku z rejestru
(ems.ms.gov.pl) uzyskanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia oferty, które
należy dołączyć do oferty. Jeśli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika, to do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Do oferty Wykonawca dołącza wydruk z bazy CEIDG bądź wydruk z rejestru (ems.ms.gov.pl) uzyskane
w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia oferty.

6.2. Forma oferty
1. Oferta może być złożona w formie papierowej lub elektronicznej ( e-mail).
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania ofert
elektronicznych Wykonawca przesyła skany dokumentów.
7. Zawartość oferty
Kompletna oferta musi zawierać:
1.
2.
3.
4.

Wypełniony Formularz Oferty - wg wzoru Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego.
Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy t.j : wydruk z bazy CEIDG bądź wydruk z rejestru
(ems.ms.gov.pl) uzyskane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia oferty. .
Pełnomocnictwo – jeśli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, zgodnie z zapisem pkt 6.2
Oświadczenia wg wzoru Załącznika Nr 2 ( jeśli dotyczy) i Załącznika Nr 3 .

8. Kryteria oceny ofert
Oferent zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym: cenę – zryczałtowane wynagrodzenie brutto
oraz netto za jeden przewóz dorosłych osób z autyzmem z Warszawy ul. Wilanowska/Puławska do Wilczej
Góry na ul. Jasną 36 A (gmina Lesznowola) rano i z powrotem z Wilczej Góry (ul. Jasna 36A) do Warszawy
(ul. Wilanowska/Puławska) po południu, wykonywane w ciągu jednego dnia.
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
1. kryterium ceny
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Waga kryterium = 80 %. Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę C min Zamawiający przydzieli
100 punktów, co przy wadze kryterium stanowi 80 pkt. obliczeniowych.
Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:
najniższa cena ofertowa brutto C min
Co = ------------------------------------------------------ x 80 punktów
cena badanej oferty brutto
2. kryterium doświadczenia - punkty przyznawane są jeśli sam Wykonawca będący osobą fizyczną lub
osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w imieniu Wykonawcy spełniają poniższy warunek
Waga kryterium = 20%. Zamawiający przyzna oferentom dodatkowo 4 punkty za każdy pełny miesiąc
wykonywania usługi przewozu dorosłych osób z autyzmem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
złożenia oferty , a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, nie więcej jednak niż za okres 5
miesięcy ( Za pełny miesiąc wykonywania usługi przewozu rozumie się co najmniej 20 dni wykonywania
usługi przewozu na odcinku nie mniejszym niż 20 km dziennie przy transporcie grupy co najmniej 20 osób
niepełnosprawnych) . Na potwierdzenie świadczenia Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
odbiorcy usług od Wykonawcy potwierdzającego wykonywanie usług przewozowych na rzecz osób
niepełnosprawnych - zgodnie ze wzorem oświadczenia Załącznik nr 2.
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Oferent za doświadczenie wynosi 20 punktów
obliczeniowych.
3. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą sumę punktów obliczeniowych.
9. Odrzucenie oferty
Oferta zostanie odrzucona:
1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
10. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu ofertowym, o
czym powiadomi drogą e-mailową i na swojej stronie internetowej: www.pracowniasynapsis.org.pl
2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania usługi przewozu, a
rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłączne w złotych polskich.
3. Poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.
4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed upływem terminu do składania ofert.
5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów
wymaganych od Wykonawcy bądź o sprostowanie błędów rachunkowych.
6. W przypadku nie wybrania Wykonawcy zgodnie z powyższymi zasadami ze względu na złożenie ofert o
takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności załączonych
przez Wykonawcę oświadczeń.
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11. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 18 lipca 2018 r. do godziny 13.00
w wersji papierowej pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Fundacja SYNAPSIS, Warszawa (02-085),
ul. Ondraszka 3, w Recepcji (parter budynku), lub w wersji elektronicznej ( pocztą elektroniczną) na
adres:e-mail: i.broczkowska@synapsis.org.pl z dopiskiem” Zapytanie ofertowe TR/01/18 bądź w ZAZ w
Wilcza Góra ul Jasna 36 , pok. nr 5
2. Oferty powinny zostać wysłane z takim wyprzedzeniem, aby został dotrzymany określony termin
wpływu ofert. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Fundacji
SYNAPSIS.
3. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po terminie.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta Wykonawcy powinna być kompletna.
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
12. Termin związania ofertą, unieważnienie postępowania, informacja o wynikach
1. Termin związania ofertą upływa dnia: 25.07. 2018 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.
4. Zamawiający powiadomi Oferentów o wynikach postępowania droga e-mailową.
12. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. Izabela Broczkowska tel 501-296-380
adres Warszawa , ul. Ondraszka 3 Warszawa
e-mail i.broczkowska@synapsis.org.pl
13. Powiązania osobowe lub kapitałowe
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na :
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
( Na stronach www.synapsis.waw.pl znajduje się aktualny skład Zarządu Fundacji)
Na okoliczność braku powiązań osobowo - kapitałowych Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru
Załącznika nr 3.
14.Umowa
Zamawiający załącza wzór umowy, do podpisania której zobowiązany będzie Wykonawca, którego oferta
okaże się najkorzystniejsza.
Załączniki:
1. Wzór formularza oferty - Załącznik Nr 1
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu w przewozach – Załącznik Nr 2
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań - Załącznik Nr 3
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4. Wzór umowy - Załącznik Nr 4

Zamawiający
podpisy…………………….
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