Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na wykonanie usługi
transportowej uczestników w ramach projektu
„Powiatowy Klub Seniora” w Raciborzu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Powiatowy Klub Seniora” Oś priorytetowa
IX. Włączenie społeczne działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług Społecznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
I. Zamawiający:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Karola Miarki 7/1
47-400 Racibórz
REGON 277487444; NIP 6391776646
II. Tryb postępowania
Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówień o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł netto – zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
III. Opis przedmiotu zapytania:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej - grupowej związanych z przewozem
na zajęcia niesamodzielnych uczestników – seniorów projektu „Powiatowy Klub Seniora”.
2.Termin świadczenia usług:
- kwiecień 2020 – 31 maj 2021, w terminach określonych i uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Usługa będzie świadczona w obrębie 8 gmin powiatu raciborskiego w ilości 100-150km miesięcznie.
Jednorazowo z usługi skorzysta max 7 osób.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania (licencja do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu
osób) – załącznik nr 2.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
załącznik nr 2.
3. Dysponują pojazdami przeznaczonymi do wykonania usługi, które posiadają sprawne ogrzewanie,
klimatyzację.
4. Zapewnią w przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej
sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, bezzwłocznie na własny koszt i ryzyko transport zastępczy
o takim samym komforcie.
5. Zapewnią przewozy wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne, określone
w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
6. Zapewni bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
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V. Miejsce i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
- osobiście w siedzibie Stowarzyszenia PERSONA w Raciborzu, ul. Karola Miarki 7/1, w godzinach 16.00 –
19.00
- pocztą na adres Stowarzyszenia PERSONA - decyduje data wpływu do Zamawiającego
- mailem na adres personaraciborz@gmail.com
2. Dokumenty należy składać do dnia 5 marca 2020 w godzinach 16.00 – 19.00
VI. Osoba uprawniona do kontaktu.
Grażyna Kotlarz
tel. 506063338
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
na wykonanie usługi
transportowej

…………….…………..……………………
(miejscowość, data)
……………………………………………..
Dane Wykonawcy

L.p

Opis przedmiotu
zamówienia

1

Usługa transportowa
dla uczestników
projektu

Stawka
miesięczna

Liczba
miesięcy

Koszt
całkowity
usługi

12

………………………………….
data i podpis składającego ofertę
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
na wykonanie usługi
transportowej

…………….…………..……………………
(miejscowość, data)
……………………………………………..
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Składając ofertę którego przedmiotem są usługi transportowe dla uczestników projektu
Wykonawca oświadcza, że:
1. W razie wybrania oferty Wykonawcy zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi w punkcie IV zapytania ofertowego, w miejscu i terminie realizacji określonym przez
zamawiającego.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
posiadania takich uprawnień.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia.

……………………………………..
data i podpis Wykonawcy
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