Szczecin, 4 czerwca 2019r.

Zapytanie ofertowe nr 47T/POPC/2019

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin,
NIP 852-22-46-282, REGON 811886473
Tel. + 48 91 350 06 40
www.wsie.pl

Podstawa udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach działania
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020”.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który dostarczy usługi przewozu osób będących
uczestnikami szkolenia organizowanego w ramach projektu „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób będących uczestnikami szkolenia
organizowanego w ramach projektu „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe
wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania”.
Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z
2005, Nr 108, poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonawca w ramach realizacji usługi jest zobowiązany do zapewnienia sprawności technicznej autobusu/busa, przestrzegania bezpieczeństwa wszystkich przewożonych osób, zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników szkoleń, zapewnienie wszystkim miejsc
siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.), niezwłocznego zapewnienia rezerwowego autobusu/busa w
przypadku awarii używanego autobusu/busa, zapewnienia stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami.
Łączna liczba osób: 28
W tym:
Liczba dzieci klas I-III: 26

Harmonogram realizacji zamówienia
Usługa przewozu w dniu 18 czerwca 2019r. na trasie:
Szkoła Podstawowa w Suchaniu (Kard. A. Hlonda 1, 73-132 Suchań) - Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych w Szczecinie „InBIT” (Mickiewicza 47, Szczecin) - Szkoła Podstawowa w Suchaniu, (Kard. A. Hlonda 1, 73-132 Suchań).
Przyjazd do Szczecina na godzinę 09:00
Wyjazd ze Szczecina o godzinie 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Nowicka
tel. kontaktowy: +48 91 432 80 86
e-mail: katarzyna.nowicka@wsie.pl
Wybrany zostanie wykonawca który złoży najtańszą ofertę. Płatność nastąpi niezwłocznie po wykonaniu usługi na podstawie protokołu odbioru oraz faktury.
Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2).
Wykonawca musi dołączyć do oferty kserokopie stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków odnośnie transportu oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i licencje.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu do 7 czerwca 2019 r do godziny 15:00.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 47T/POPC/2019

OFERTA
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 47T/POPC/2019
ogłoszone przez Zamawiającego, tj. Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin, NIP 852-22-46-282
na
świadczenie usługi transportu z Suchania do Szczecina i z powrotem dla 28 osób w dniu 18 czerwca 2019

realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Wykonawca:
Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:
Adres:
Tel.:
E-mail:
Fax:
NIP:
REGON :

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Składam ofertę na:
świadczenie usługi transportu z Suchania do Szczecina i z powrotem dla 28 osób w dniu 18 czerwca 2019.
Oświadczam, że oferuję realizację dostawy wg specyfikacji z zapytania ofertowego nr 47T/POPC/2019»:
Cena netto w PLN za wykonanie
usługi
Cena brutto w PLN za wykonanie
usługi

Cena brutto słownie
*Niepotrzebne skreślić
………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela/
Wykonawcy, pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIA
Przystępując do prowadzonego przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie, postępowania o
udzielenie zamówienia nr 47T/POPC/2019 oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z treścią w/w Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń
jego warunki.
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
wymaganiami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym.
3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym,
umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia, i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
7. Cena brutto zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
8. Oferta zawiera informacje o ewentualnych podwykonawcach i partnerach, (jeżeli dotyczy).
9. Uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie do dnia podpisania umowy
z Wykonawcą wybranym w odpowiedzi na w/w Zapytanie ofertowe albo do dnia unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Akceptuję warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko :

………………………………………………………………………………………………………………

tel.:

…………………………………………

e-mail:

…………………………………………

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………………….… stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ……………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………………..
6) ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, pieczęć firmowa)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 47T/POPC/2019

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
………………………………….., …………………………………..
miejscowość

data

Ja niżej podpisany/a, w związku z zapytaniem ofertowym nr 47T/POPC/2019 Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2019 r. na świadczenie usługi:
świadczenie usługi transportu z Suchania do Szczecina i z powrotem dla 28 osób w dniu 18 czerwca 2019r.
realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oświadczam, że nie
istnieją powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 lub nie
został określony przez IŻ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawianiu 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.

……………………………………..
(podpis osoby/osób składających/ej
oświadczenie po stronie Wykonawcy)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

