ZAPYTANIE CENOWE
Nr 1/WO/2019
z dnia 17.02.2019 r.
Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska wraz z Collegium Da Vinci jako lider w
realizacji projektu pt. „Podróż w przyszłość” o numerze POWR.03.01.00-00-T089/18współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i
Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1Kompetencje w
szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,ma przyjemność
zaprosić Państwa do złożenia WYCENY na realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska,
ul. Sośnicka 10,
61-058 Poznań
NIP: 7822562325
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa – przewóz dzieci z przedszkola do Collegium Da Vinci.
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):
➢ 60000000-8- Usługi transportowe
Tryb zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r. oraz Regulaminem Zamawiającego.
3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest transport dzieci na warsztaty odbywające się w Collegium Da Vinci
oraz w telewizji i radio w ramach projektu. Projekt obejmuje dwie edycje, pierwszą w terminie
luty-czerwiec 2019 i drugi październik – czerwiec 2020.
Łączna liczba przejazdów w ramach usługi na niżej wymienionych trasach wynosi: 36 szt. na 6
trasach
Trasy przewozu dzieci:
Trasa Nr 1: Przedszkole ,,Bańka Mydlana'' ul. Gdyńska 139, Czerwonak , kierunek Collegium Da Vinci ul.
Kutrzeby 10 Poznań, przewóz 90 dzieci, 7 razy w terminach 22.02, 08.03, 22.03, 05.04, 26.04, 17.05,
31.05. 2019 i 7 razy w terminie 1.10.2019-30.06.2020, czyli łącznie 14 przejazdów
Trasa Nr 2: Przedszkole ,,WYSPA ODKRYWCÓW'' ul . Sośnicka 10, Zieliniec kierunek Collegium Da Vinci ul.
Kutrzeby 10 Poznań. , przewóz 45 dzieci, 7 razy w terminach 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 10.05, 24.05,
07.06.2019 i 7 razy w terminie 1.10.2019-30.06.2020, czyli łącznie 14 przejazdów
Trasa Nr 3: Przedszkole ,,Bańka Mydlana '' ul. Gdyńska 139, Czerwonak , kierunek Telewizja PTV3, ul.
Serafitek 8, Poznań , przewóz 90 dzieci, 1 raz w terminie 1.03-30.06.2019 i 1 raz w terminie
1.10.2019-30.06.2020, czyli łącznie 2 przejazdy
Trasa Nr 4: Przedszkole Wyspa Odkrywców ul. Sośnicka 10, Zieliniec, kierunek Telewizja PTV3, ul.Serafitek
8, Poznań , przewóz 45 dzieci, 1 raz w terminie 1.03-30.06.2019 i
1 raz w terminie

1.10.2019-30.06.2020, czyli łącznie 2 przejazdy
Trasa Nr 5: Przedszkole ,,WYSPA ODKRYWCÓW'' ul . Sośnicka 10, Zieliniec kierunek Radio Merkury, ul.
Berwińskiego 5, Poznań przewóz 45 dzieci, 1 raz w terminie 1.03-30.06.2019 i 1 raz w terminie
1.10.2019-30.06.2020, czyli łącznie 2 przejazdy
Trasa Nr 6: Przedszkole „Bańka Mydlana” ul. Gdyńska 139, Czerwonak kierunek Radio Merkury, ul.
Berwińskiego 5, Poznań przewóz 90 dzieci, 1 raz w terminie 1.03-30.06.2019 i 1 raz w terminie
1.10.2019-30.06.2020, czyli łącznie 2 przejazdy
Rozliczenia za daną trasę nie będą obejmowały kosztów podstawienia pojazdu, kosztów postojów itp. W
związku z tym, Wykonawca winien skalkulować cenę 1 trasy tak, aby zawierała w sobie wszelkie
koszty konieczne i niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Proponowaną cenę Wykonawca
winien obliczyć na podstawie kalkulacji własnej.
4. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert.
5. Warunki udziału w postępowaniu

• W przypadku złożenia oferty przez firmę należy przedłożyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
- potwierdzenie posiadania ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
Wiedza i doświadczenie
Należy przedłożyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
usługa były wykonywana potwierdzające należytość wykonywanych usług

Potencjał techniczny
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o posiadanym potencjalne
technicznym osobowym ekonomicznym posiadanym doświadczeniu i ważnej licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują autobusami/busami
posiadającymi ważne badania techniczne oraz pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach dla
dzieci.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów/busów, którzy posiadają
uprawnienia o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) tj. ukończone 21 lat, ważne prawo jazdy kat. D, posiadają
ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs dokształcania dla kierowców.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności to jest wykonywania usługi transportowych.
6. Ogólne postanowienia
1) Zamawiający może zmienić warunki niniejszego zapytania w całości lub w części. O zmianach
poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego www.przedszkolewzielincu.pl.
2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na część transportów.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z 6.5 pkt 8, h
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…” z 19 lipca 2017 roku.
7. Informacja o wykluczeniu
1) Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym.
2) Przez powiązania 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
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,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu 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.
8. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 2
 0 lutego 2019 r. do godziny 23:59w następujących formach
a) elektronicznie, j ako skan podpisanej oferty, na adres e-mail:biuro@przedszkolewzielincu.pl
b) pocztą na adres siedziby Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska, ul.
Sośnicka 10, 61-058 Poznań , z dopiskiem „1/WO/2019”
c) osobiście w siedzibie Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska, ul.
Sośnicka 10, 61-058Poznań, sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
16:00.
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

9. Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert
1) Kryterium wyboru – 100% cena.
a) cena to całkowita cena brutto za 36 przejazdów na wyżej wymienionych trasach w ramach
usługi transportowej (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania
konkretnej usługi, w tym ewentualne składki ZUS (w tym pracodawcy) i podatek).
b) ocena kryterium zgodnie ze wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100.
c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
2) Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3) Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na
realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w najkorzystniejszej ofercie w odpowiedziach na zapytanie będą
wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji
z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie
oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonej dotąd ofercie.
10. Oferta powinna zawierać co najmniej
1) Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym będącym załącznikiem Zapytania cenowego.
2) Dokument/ty sporządzone w języku polskim potwierdzający/e spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa, CV, referencje.
Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

