Unisław, dnia 6 grudnia 2019 r.
ZAPYTANIE O CENĘ
NR GOPS.0911.20.2019
Nazwa zamówienia:
Zorganizowanie wyjazdu do kina dla dwóch grup po 25 osób każda (uczestników,
otoczeniem, dwóch opiekunów i trenera pracy) w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja
społeczno–zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem
społecznym”

I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław; NIP: 875-148-68-46,
reprezentowana

przez

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Unisławiu,

ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w osobie Ewy Rafalskiej - Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu
nr tel.: (56) 68 68 732
adres e-mail: gops1@unislaw.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki
w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.
II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu do kina dla dwóch grup po 25 osób każda
(uczestników, otoczeniem, dwóch opiekunów i trenera pracy w ramach Projektu pn.:
„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych
wykluczeniem społecznym” nr Projektu RPKP.09.02.01-04-0027/17, zwanego dalej
Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 9.Solidarność społeczna, Działania 09.02 Włączenie społeczne,
Poddziałania 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.
III. Sposób udzielania zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę jako rozeznanie rynku o którym
mowa w sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r.)
2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż 50 tys. zł netto.
3. Zamówienie zgodnie z art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu do kina dla dwóch grup po 25 osób
każda (uczestników, otoczeniem, dwóch opiekunów i trenera pracy) w ramach Projektu.
2. Celem wycieczki będzie kreatywne zagospodarowanie wolnego czasu wpłynięcie na ogólną
poprawę samopoczucia wskazując twórczy sposób spędzania czasu. Uczestnictwo osób
z otoczenia w wycieczce wpłynęłoby na zacieśnianie więzów rodzinnych, poprawiło relacje
rodzinne. Uczestnicy projektu wraz z osobami z otoczenia będą miały okazję wspólnie
spędzić czas, odciąć się od codziennych problemów i zmartwień. Wyjazd będzie również
okazją do kształtowania nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
(kino) oraz w środkach transportu. Wyjazd umożliwi uczestnikom projektu i osobom
z otoczenia bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu.
3. W ramach organizacji i przeprowadzenia wycieczki do kina Wykonawca zobowiązany jest
do:
1) zapewnienia przewozu uczestników wycieczki do kina busem / autobusem z siedziby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu do wybranego miejsca wycieczki
(Toruń lub Bydgoszcz) oraz powrotu do miejsca wyjazdu zgodnie z planem wycieczki.
Zamawiający wymaga, aby:
a) przewóz był realizowany przez podmiot posiadający uprawnienia do wykonywania
przewozu osób zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140),
b) pojazdy służące do przewozu były sprawne technicznie i posiadały ważne badania
techniczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 ze zm.),

c) w przypadku awarii pojazdu w trakcie przewozu Wykonawca zobowiązany będzie
do podstawienia zastępczego pojazdu spełniającego wymogi zawarte w niniejszym
zapytaniu, w czasie nie dłuższym niż 2 godziny,
d) Wykonawca zapewnił w swoim zakresie wszystkie opłaty parkingowe, opłaty
drogowe oraz inne koszty związane przewozem uczestników;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia kontroli pojazdu przez właściwe
służby.
2) ubezpieczenia uczestników wycieczki do kina od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
3) zapewnienia przerwy kawowej w postaci ciepłych napojów (kawa, herbata, mleko,
woda, cukier), soków, napojów i wody oraz miks kruchych ciastek lub ciasta
4) zapewnienie przerwy obiadowej - składającej się z zupy i drugiego dania, surówki i
soku,
5) zakup biletów do kina,
6) wyjazd do kina zorganizowany od godz. 9.00 do godz.16.00
7) koordynator projektu na 5 dni przed seansem powiadomi Wykonawcę wyborze filmu
(seansu).
4. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
63511000-4 – organizacja wycieczek.

V.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.
1.

Termin i miejsce wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 20 grudnia 2019r. do dnia 31
stycznia 2020r. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

2. Jeden wyjazd do kina powinien zostać realizowany w grudniu, a drugi we styczniu.

VII.

Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie
kryterium oceny ofert

1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium:

cena brutto - 100 pkt.
2.

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższa
cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem
zasad zaokrągleń matematycznych.

3.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

4.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie
wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę który otrzyma największą liczbę
punktów.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór
określony został w załączniku o Zapytania o cenę.
2. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie, podając ją cyfrowo i słownie.
Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania o cenę.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania o cenę oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, choćby zmieniły się koszty
poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca musi skalkulować wszystkie
potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz
przewidzieć właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez
Wykonawcę zakresu rzeczowego zamówienia.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.

O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IX.

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu
do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania
Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora
świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna
złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Zorganizowanie
wyjazdu do kina” lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: anna.musial@unislaw.pl przy czym
w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta – Zorganizowanie wyjazdu do kina”.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
1) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału
w postępowaniu, określonych w rozdziale VII Zapytania o cenę;
2) jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania o cenę;
3) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

X.

Osobą upoważnią do kontaktów z Wykonawcami jest:

Anna Musiał - tel. 791 896 300; e-mail: anna.musial@unislaw.pl

XI.
1.

Dodatkowe informacje
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, która Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł
zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty;
3) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone będzie niemożliwością do usunięcia wadą, w szczególności
gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty, następujące dokumenty:
1) szczegółowy program merytoryczny warsztatów, uwzględniający zagadnienia
wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
2) dokumenty (w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę)

potwierdzające

wykształcenie,

kwalifikacje

zawodowe

oraz

doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia i wykazanych w załączonym do oferty wykazie osób (sporządzonym z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania o cenę).
3. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odstąpi od realizacji zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 22
sierpnia 2019 r.

XII. Załączniki
Integralną częścią niniejszego Zapytania o cenę jest załącznik – Wzór Formularza ofertowego.
/-/
Jakub Danielewicz
Wójt Gminy Unisław

