
Rzekuń, dnia 2 sierpnia 2018 r.

OPS.252.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej
ustawy. 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega

przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  transportowej  na  rzecz  Ośrodka  Pomocy

Społecznej   w  Rzekuniu,  polegającej  na  przewozie  pracowników Ośrodka  w celu  realizacji  zadań

statutowych  na  terenie  gminy  Rzekuń,  w  granicach  administracyjnych,  jak  również  na  terenie

województwa mazowieckiego.

II. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

III. Informacje dotyczące świadczenia usług:

• Przewidywalna liczba osób przewożonych jednocześnie – 2-3 osoby osoby.

• Przewidywany limit  kilometrów na świadczenie powyższych usług transportowych wynosi na

okres objęty zamówieniem – 43.200 km.

• Dopuszcza się zmienną liczbę osób oraz ilość km świadczonej usługi.

• Dni i godziny pracy – usługa świadczona w dni robocze, przeciętnie 5 dni w tygodniu w 

godzinach od 900 do 1500  (wtorek  od 900 do 1700)  w zależności od potrzeb Zamawiającego.

IV. Parametry dotyczące usługi transportowej: 

• Pojazd: samochód osobowy minimum 4-drzwiowy 

• Wymagane dokumenty pojazdu – aktualny przegląd i ubezpieczenie pojazdu (OC+NNW)

• Limit miesięczny: 1.200 km

• Forma rozliczenia: rachunek lub faktura 

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten

warunek,  jeżeli  będzie  posiadał  ważne  prawo  jazdy  kategorii  odpowiedniej  do  kierowania

pojazdem; 



2. posiadają  wiedzę  i  doświadczenie  niezbędne  do  wykonywania  zamówienia  –  Zamawiający

odstępuje od opisu warunku udziału w tym zakresie; 

3. dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania

zamówienia – Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie posiadał

samochód osobowy minimum 4 drzwiowy, z pełnym ubezpieczeniem pojazdu (OC+NNW); 

4. znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia  –

Zamawiający odstępuje od opisu warunku udziału w tym zakresie.

VI. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium: 

a) Cena oferty (stawka) za 1 km usługi brutto – 100 %

Cena oferty będzie wynikała z „Ceny oferty (stawki) za 1 km brutto), zapisanej w pkt 1.1 

formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci  złożonych ofert, Zamawiający przyjmie 

wartość najmniejszą jako Cminimum. Punktacja za cenę oferty ustalana jest w sposób następujący: 

  C=
Cminimum

Ci
×100 punktów×100 (wagakryterium)

Cenę oferty stanowi cena usługi za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Stawka ta pomnożona przez

ilość przejechanych w danym miesiącu kilometrów stanowić będzie miesięczną cenę usługi.

Stawka ta winna obejmować wszystkie składniki kosztów usługi oraz zysk, łącznie z podatkiem

od  towarów i  usług  VAT,  o  ile  oferent  jest  podatnikiem tego podatku,  jeżeli  nie  –  prosimy

o zaznaczenie w ofercie tej okoliczności.

Przewiduje się zapłatę wynagrodzenia wyłącznie na podstawie ilości przejechanych kilometrów.

Nie  wykorzystanie  określonego w pkt  III  limitu  kilometrów pozbawia  Wykonawcę  prawa  do

roszczenia o wynagrodzenie za niewykorzystane kilometry.

VII.  Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  złożyć  w  nieprzekraczalnym  terminie

do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 1000 na formularzu oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta  na  usługi  transportowe”,  osobiście  lub  listownie  na  adres:  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w

Rzekuniu,  ul.  Kolonia  1B,  07-411  Rzekuń.  Oferty  złożone  po  wyznaczonym  terminie  nie  będą

rozpatrywane. 

VIII. Termin otwarcia ofert: 16.08.2018 r., godz. 1130.

IX. Pracownicy Zamawiającego, uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami

1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

• Pani Danuta Orzołek, 

• Pani Maria Ciunowicz,  

tel. 29 76 17 395, w godz. 800-1500.  



X. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego

zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego

oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej  w  terminie  nie  krótszym  niż  7  dni

od dnia ogłoszenia wyniku postępowania.  O miejscu i  dokładnym terminie zawarcia umowy

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta.

3. Zasady  i  termin  płatności  –  płatne  przelewem  (miesięcznie  z  dołu)  w  ciągu  14  dni

od daty otrzymania faktury za dany miesiąc

4. W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od

zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez

przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93

ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Danuta Orzołek

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie


