
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Działanie/Poddziałanie:  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie 

Nazwa wnioskodawcy: PCPR Myślibórz 

Tytuł: Pomocna dłoń 

 
Myślibórz, 23 sierpnia 2012 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego poniżej kwoty 14,000 Euro na świadczenie usług w ramach 

Projektu pn.: „Pomocna Dłoń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji 

społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dla uczestników warsztatów pn. „Warsztaty 

psychoedukacyjne i psychospołeczne” dla uczestników usamodzielnianych oraz opiekunów, 

realizowanych w ramach projektu „Pomocna Dłoń”, finansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

 

1. Oferent zapewni transport  uczestnikom wyjazdu z: Sitna, Dąbrowy, Golczewa, Myśliborza, 

Chłopowa, Dębna Barlinka i Mostkowa do miejsca pobytu w dniu 27.08.2012 r. i z powrotem w 

dniu 1.09.2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. przewozu osób. Oferent przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram godzinowy odbioru uczestników z poszczególnych miejscowości 

ze wskazanych punktów np. przystanki/dworce PKS, na jeden dzień przed dniem realizacji 

zamówienia (uczestnicy powinni dotrzeć do ośrodka przed godz. 14.00) oraz godzinę wyjazdu 

powrotnego (po śniadaniu i wykwaterowaniu uczestników). Grupa uczestników liczy 16 osób (14 

osób usamodzielnianych + 2 opiekunów). Miejscem docelowym do którego Oferent zobowiązuje 

się dowieźć uczestników jest ośrodek OWR Laguna, ul. Kołobrzeska 17, 72-330 Mrzeżyno. 

2. Pojazd winien posiadać klimatyzację lub możliwość otwierania okien.  

3. Oferent zapewni sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez policję w dniu wyjazdu, a 

kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Przewoźnik 

powinien posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika oraz zobowiązać 

się do: 



 

 

a) podstawienia pojazdu sprawnego technicznie, posiadającego pełną dokumentację 

gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce, a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie, 

b) podstawienia autokaru w ustalonym zgodnie z harmonogramem miejscu i czasie, w stanie 

czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz do dbania o czystość autokaru podczas 

podróży. 

4. Przewidywany pobyt w ośrodku wynosi 6 dni (5 noclegów) i planowany jest w dniach od 27 

sierpnia do 1 września 2012 r.  

5. Uczestnicy wyjazdu muszą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w 

trakcie przejazdów na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł na każdego uczestnika. Oferent 

zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu polisy-umowy ubezpieczenia uczestników 

wyjazdu nie później niż 12 godzin przed terminem wyjazdu. 

6. Oferent zapewni w koniecznych przypadkach opiekę lekarską polegającą na dowiezieniu 

uczestnika wyjazdu do przychodni/szpitala bezpłatnym transportem. 

 
 

III. WYMAGANIA WZGLĘDEM OFERENTA I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Oferent nie zalega z zapłatą podatków ani składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; 

2. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert; 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Na ofertę w składają się: 

a) Oferta cenowa, 

b) Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i  

społeczne, 

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, 

o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 

4. W przypadku, gdy Oferent dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta (Oferent na kserokopii składa własnoręczny 

podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione 

są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez wszystkie te osoby. 

5. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 

pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone. 

6. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), a Oferent składając 

ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 

 

 
V. KRYTERIA OCENY OFERT 
Cena oferty - 100% 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać bezpośrednio lub przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, bądź też faxem na numer 95 747 23 03 lub e-



 

 

mailem na adres sekretariat@pcprmysliborz.pl w terminie do dnia 24 sierpnia 2012 r. do godz. 12:00 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Oferta składana za pomocą przesyłki musi dotrzeć do ww. siedziby Zamawiającego do 24 sierpnia 

2012 r. do godz. 12.00. Data nadania przesyłki nie jest brana przez Zamawiającego pod uwagę. 

 

VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie, 

2. Niedokonania wyboru żadnej oferty w sytuacji, gdy proponowane wynagrodzenie przekroczy 

kwotę środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie usługi będącej 

przedmiotem zapytania, 

3. Unieważnienia postępowania ofertowego w całości lub w części, bez podawania przyczyn, 

4. Wyznaczenia innego terminu/zmiany terminu, z zastrzeżeniem iż warsztaty winny odbyć się nie 

później niż do dnia 20.12.2012 r., 

5. Wezwania Oferenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

 

VIII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Informacja o wyborze Oferenta zostanie ogłoszona na stronie: www.bip.powiatmysliborski.pl, 

www.projektpcpr.pl, i tablicy ogłoszeń w PCPR Myślibórz ul. Północna 15. Oferent, którego oferta 

zostanie wybrana, zostanie również niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i faxem lub 

mailem. Po ewentualnym wyborze Zamawiający podejmie uzgodnienia w celu odpowiedniego 

uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia. 

Dodatkowych informacji udziela p. Beata Biaduń- Broda - koordynator projektu,  

tel. kom. 725 540 694 

 
X. INFORMACJA O FPRMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w 

sposób ustalony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Oferentowi 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Oferent odeśle podpisane 

egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.     
   

………………………………………………….. 

(podpis Zamawiającego) 

                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@pcprmysliborz.pl
http://www.bip.powiatmysliborski.pl/
http://www.projektpcpr.pl/


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

OFERTA  
Usługa transportu dla uczestników warsztatów pn. „Warsztaty psychoedukacyjne  

i psychospołeczne” dla osób usamodzielnianych i opiekunów 

 

Nazwa Oferenta:….................................................................................. 

 

Adres: ……………............................................................................................ 

 

Nr tel./fax: ....................................................................................................... 

 

NIP Regon: …..................................................................................................... 

 

NAWIĄZUJĄC DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

SKŁADAM NINIEJSZĄ OFERTĘ: 

 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO……… ……………………………….………………………PLN, 

 

(SŁOWNIE………………………………………………………….……………….PLN),  

 

W TYM STAWKA PODATKU VAT ……………….% 

 

 

1. Oświadczam, iż nie zalegam z podatkami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i  

społeczne. 

2. Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez okres 7 dni. 
 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA..................................... 

 

........................................................................... 

(PODPIS OFERENTA) 
 

 

 

 

 


