Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kraków, 26 września 2018r.
Zaproszenie do składania ofert
w zakresie świadczenia usługi transportowej (przewozu uczestników projektu)
na trasie
Sułoszowa, Wielmoża, Wola Kalinowska – Kraków – Wola Kalinowska, Wielmoża, Sułoszowa
na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Chemia w moim otoczeniu, nr umowy
o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-U022, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś
priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie
wyższym”, zwanego dalej „Projektem”.
I.
Zamawiający:
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270
Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
II.

Definicje
Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym jest mowa o:
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osobę prawną.
Zamawiającym – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jagielloński.
Zapytaniu ofertowym – należy przez to rozumieć niniejsze zapytanie ofertowe.

III.
Tryb udzielenia zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO, do którego nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
IV.
Opis przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu polegająca na przewozie w obie strony uczestników
projektu w ilości około 80 osób (dzieci i opiekunów) trzykrotnie na trasie:
Sułoszowa (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa) – Wielmoża (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna
55, 32-045 Sułoszowa, 32-045 Sułoszowa) – Wola Kalinowska (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12, 32-045
Sułoszowa) - Kraków (Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków) - Wola Kalinowska (Szkoła
Podstawowa, ul. Szkolna 12, 32-045 Sułoszowa) - Wielmoża (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 55, 32-045
Sułoszowa) - Sułoszowa (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa)
Przyjazd na Wydział Chemii UJ ok 8:45, wyjazd powrotny z Wydziału Chemii UJ do szkoły ok. 13:00 (godziny

str. 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mogą ulec zmianie).
Planowane terminy realizacji zamówienia to styczeń – czerwiec 2019 (terminy mogą ulec zmianie,
szczegółowy harmonogram będzie ustalony w wykonawcą zamówienia).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, w tym terminu
realizacji usługi przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji potencjalni Wykonawcy zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert, jeżeli dodatkowy czas będzie niezbędny.
V.

Obowiązki Wykonawcy
1) zapewnienie transportu pojazdem spełniającym wymogi przewożenia osób oraz zapewniającym miejsce
siedzące dla każdego przewożonego uczestnika projektu
2) należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa;
3) usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, tak
aby wyjazd mógł się odbyć;
4) podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii pojazdu służącego do realizacji zamówienia;
5) posiadanie przez kierowcę odpowiednich, ważnych kwalifikacji uprawniających do przewozu osób;
6) usługi muszą być świadczone sprawnym technicznie, zarejestrowanym środkiem transportu, posiadającym
ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Zabronione jest świadczenie usługi środkiem transportu
uszkodzonym, wycofanym z ruchu, kradzionym lub wyrejestrowanym. Zabronione jest przewożenie większej
niż dopuszczalna liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym.
Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi Zamawiającego i
może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub
przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt.

VI.

Obowiązki Zamawiającego

1. Poinformowanie uczestników o miejscu odjazdu, planie podróży i godzinach odjazdu i powrotu.

VII.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, tzn. realizator usługi transportowej i sama usługa spełniają
wszystkie wymogi prawa dotyczące przewozu osób,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania usługi określonej w
niniejszym zapytaniu,
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c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (nie dotyczy
osób fizycznych).
2. Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych
Zamawiającego i Wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym a
Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce Zamawiającego jako wspólnik,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji Zamawiającego,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
Zamawiającego,
- pozostaje 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 z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
Wzór oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków stanowi integralną cześć oferty (załącznik nr 1 do
zaproszenia do składania ofert).
VIII.

Kryteria oceny i wyboru oferty

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto) – 100%
Oferowana cena musi być wyrażona w kwotach:
Kwota brutto…
w tym:
kwota netto…
VAT………
(w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podać tylko kwotę
brutto, która w takim przypadku oznacza całkowite obciążenie finansowe Zamawiającego i uwzględnia
wszelkie zobowiązania publiczno-prawne związane z wypłatą temu Wykonawcy wynagrodzenia)
Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem.
Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności oferty.
W przypadku jeśli Zamawiający otrzyma jedną ważną ofertę, zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu
składania ofert, w celu otrzymania drugiej oferty.

str. 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IX.
Warunki płatności:
Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania
ofert. Zapłata za wykonanie usługi może zostać wykonana w jednej z wybranych przez Wykonawcę opcji:
a) trzykrotnie po wykonaniu każdego przewozu bez zastrzeżeń, na podstawie faktury lub równoważnego
dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/równoważnego dokumentu
księgowego przez Zmawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie w kwocie
stanowiącej ok.1/3 całkowitej wartości usługi, przy czym suma kwot uwzględnionych na fakturach nie
przekroczy kwoty wskazanej na umowie z Wykonawcą,
b) jednokrotnie po wykonaniu całości usługi (wszystkich trzech przewozów) bez zastrzeżeń, na podstawie
faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury/równoważnego dokumentu księgowego przez Zmawiającego, przelewem na rachunek bankowy
wskazany w umowie w kwocie stanowiącej 100% całkowitej wartości usługi.
X.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą być
wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do
składnia ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
maturauj@chemia.uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: dr Michał Płotek,
Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój C0-23, do dnia 3 października 2018 roku
(decyduje data otrzymania przez Zamawiającego).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku oferty niekompletnej, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z prośba o uzupełnienie
oferty
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Michałem Płotkiem, tel.
maturauj@chemia.uj.edu.pl.

696 989 600, e-mail:

XI.
Warunki umowy:
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w
stosunku do treści zapytania ofertowego w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi, z przyczyn uwzględniających
potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
3. Załącznikami do umowy między Zamawiającym a Wykonawcą jest kopia następujących dokumentów:
ważne prawo jazdy osób wykonujących przewóz osób w ramach tego zamówienia, ważny dokument
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rejestracyjny pojazdu, ważne badanie techniczne i OC pojazdu, którym odbędzie się przewóz osób w tym
zamówieniu
XII.
Pozostałe warunki:
1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia
dotyczące treści złożonych ofert.
3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego
działania.
5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. O rozstrzygnięciu postepowanie Zamawiający powiadomi w terminie do 7 dni przed terminem realizacji
zamówienia, drogą e-mailową.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej
decyzji.
10. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail:
iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@uj.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania
dotyczącego zapytania ofertowego w przedmiocie usługi transportowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
a w przypadku udzielenia zamówienia Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na
podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w
postępowaniu, a następnie zawarcia wykonania Umowy.
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożliwość zawarcia Umowy.
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w związku z przeprowadzaną kontrolą wydatkowania środków projektu, w
ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do upływu terminu możliwości kontroli
projektu albo jego trwałości.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kierownik projektu
dr Michał Płotek
załącznik:
- formularz oferty
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