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POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE W Łowlcai 
99-400 Łowicz, ul. Podnecaui 35O ZAPYTANIE O F E R T O W E 
teiyfiBt(046) 837 03 44M 830 0177 
NIP: 834-159^19, Reg. 750196838 _ . . . • • c nnn . 

O wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto, 

a niższej niż 130.000 złotych netto 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Regon: 750196838 

NIP: 834159319 

Tel./fax (046) 837 03 44, 667-855-886 

e-mail: pcprlowicz@wp.pl 

zaprasza do złożenia oferty w poniższym zakresie : 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi czynności kierowcy samochodu 
osobowego dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, 
w ramach realizacji projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych'" m*ŁD.09.02.01-
10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-lX.2 „Usługi 
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-
IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia, 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi czynności kierowcy samochodu 
osobowego dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, 
w ramach realizacji projektu „Łowickie Centrum Usług Środowisko\\ych" w ramach 
Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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3.2. Zakres obowiązków kierowcy: 

- przewóz osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Łowickiego do miejsc służących 
aktywizacji społeczno-kulturalnej, zawodowej oraz edukacyjnej, a także instytucji 
publicznych tj. urzędy, przychodnie, placówki oświatowo-kulturalne, 

- pomoc osobie niesamodzielnej w przemieszczaniu się, 

- dbanie o stan techniczny i estetyczny samochodu, bieżąca konserwacja samochodu, 
pilnowanie przeglądu, zgłaszanie usterek, 

- przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.. 

3. 3. Z kierowcą zostanie zawarta umowa zlecenia, od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 
2023 r. Kierowca będzie miał zadaniowy system świadczenia usługi, wedle realnych potrzeb. 
Zamawiający przyjmuje, że kierowca będzie wykonywał usługę od poniedziałku do piątku ok. 
7 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników projektu, dziennie 
będzie pokonywał trasę ok. 200 km. Miesięczna liczba godzin pracy zleceniobiorcy-
kierowcy-140 h, łącznie w ramach umowy maksymalnie 2520 h. 
Liczba ta może ulec zmniejszeniu według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez 
możliwości zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę z tego tytułu. 

3.4. Zamawiający będzie przekazywał na koniec każdego tygodnia, najpóźniej w piątek listę 
osób wraz z planem transportu na kolejny tydzień 

3.5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z fakturą dokumentów 
potwierdzających przeprowadzenie usługi transportowej- zawierającej ewidencję 
wykonanych transportów tj. datę i rodzaj wykonanych czynności, ewentualne spostrzeżenia 
i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP lub jego opiekuna prawnego. Wzory 
dokumentów zostaną przekazane przez Zamawiającego. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału zamówienia na części. 

3.6. Wykonawca ma obowiązek wykonania czynności będącej przedmiotem umowy 
z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy 

3. KodyCPY: 
60100000-9- usługi w zakresie transportu drogowego 
60130000-8- usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

4. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy-osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferenci posiadają 
osobiście lub dysponują kadrą (którą zamierza oddelegować do realizacji zamówienia 
zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu oferty) 

2. O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy dysponują kadrą, albo 
wykonawcy osobiście, posiadający niezbędne kwalifikacje do wykon>Avania usługi: 
-prawo jazdy kat. B 
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-niekaralność 
-testy psychologiczne niezbędne dla kierowców, zgodnie z art. 39k Ustawy z dnia 6 
września 2001 roku o transporcie drogowym.. 

3. Złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania). 

4. Złożenie oświadczenia, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i linansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wymaga szczegcdowego 
wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. 

5. Oferenci nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik 
nr 3 oświadczenie). 

6. W formularzu ofertowym należy wskazać cenę za 1 godzinę pracy kierowcy 
samochodu osobowego dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu 
łowickiego netto i brutto oraz łączną cenę ofertową netto i brutto za całość realizacji 
umowy na podstawie maksymalnej liczby godzin w okresie realizacji usługi 
Cena obejmuje wszelkie podatki i inne należności publiczne, także te które 
zobowiązany jest ponieść Zamawiający jako płatnik (dotyczy Wykonawców 
wykonujących usługę na podstawie osobistego świadczenia usług) 

7. Wykonawca poda w zapytaniu ofertowym cenę w PLN, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą 
prowadzone rozliczenia w innych walutach niż PLN. Podana w ofercie cena brutto 
jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będzie podlegała zwiększeniu 
w okresie obowiązywania umowy. 

5. Termin składania ofert: 03.0ł.2022r., godzina 09:00 
6. Miejsce i sposób składania ofert: 
6.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
6.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
6.3. Oferty należy przygotować w sposób czytelny. Oferty przygotowane w sposób 

nieczytelny zostaną odrzucone. 
6.4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 

6.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać 
pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana 
jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 

6.6. Oferty należy składać: 

a) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz, pokój nr 1 (sekretariat) 

b) za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu. 

c) za pomocą narzędzia baza konkurencyjności 
https ://bazakonkurenc vi nosci. funduszeeuropej skie. gov.pl/ 
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6.7. Oferty należy składać do dnia 03.01.2022 r., do godziny 09:00. Ofertę należy umieścić 
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firma) i adresem 
Wykonawcy oraz zaadresowana wg. następującego wzoru: 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

ul. Podrzeczna 30 

99-400 Łowicz 

Oferta na: 

wykonywanie usługi pracy kierowcy samochodu osobowego dla osób 
niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, zgodnie z realizacją 
projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Poddziałania IX.2.1 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków E^uropejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Nie otwierać do 03.01.2022 r. do godz. 09:30 

6.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. 

7.8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2022 o godz. 09:30 w pokoju nr 4 w siedzibie 
zamawiającego 

7.9. Otwarcie ofert jest jawne. 

8. Miejsee i sposób uzyskania dodatkowyeb informacji -szezegółowjch warunków 
udziału w zamówieniu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Osoba uprawniona do kontaktu: 

Anna Więcek -tel. 667-855-886, e-mail: pcprlowicz.annaw@o2.pl 

9. Kryteria wyboru oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium, w którym: 

1) cena - waga 80%- maksymalnie 80 pkt 

2) okres gwarancji - waga 20%-maksymalnie 20 pkt 
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1. Kryterium Nr 1 (Co) - cena ogółem brutto za całość zamówienia (80%). Oferta 
w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 80 pkt. Ocena punktowa poszczególnych 
ofert dokonana zostanie wg. wzoru: ilość punktów przyznanych danej ofercie 
będzie wyliczana według następującego wzoru: 

Co=naj niższa oferowana cena brutto 

X 80% X 100 pkt 

cena z oferty badanej 

2. Kryterium Nr 2 (Do) - doświadczenie wykonawcy w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 20%. Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 20 pkt. 

Doświadczenie wykonawcy w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

Ocena punktowa doświadczenia wg. tabeli 

Okres doświadczenia w zakresie przewozu 
osób niepełnosprawnych w miesiącach 

I.iczba punktów 

12 7 

24 14 

36 i więcej 20 

3. Ocena kryteriiun dokonana zostanie na podstawie oświadczenia wykonawcy 
z wykazanym okresem doświadczenia wraz z dołączonymi dokumentami 
potwierdzającymi doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, np. umowa 
o pracę, umowa zlecenie, referencje itd. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi 
kryteriami oceny ofert uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nie 
podlegających odrzuceniu wg wzoru: 

5. P = Co + Do 

gdzie: P - łączna liczba punktów. Co - liczba punktów otrzymana w kryterium 
cena ogółem. Do- liczba punktów otrzymana w kryterium doświadczenie 
wykonawcy w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych 
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Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 
zaokrąglania. 

6. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 

7. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny kr>teriów. 

8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 
największą ilość punktów. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania 
części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

10. Dokumenty jakie powinien złożyć wykonawca zamówienia: 

a) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 

c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych- załącznik nr 3 

d) Oświadczenie wykonawcy dotyczące doświadczenia w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 

12. Warunki Gwarancji 

Należyte wykonanie usługi 

13. Warunki Transportu 

Nie dotyczy 

14. Warunki umowy: 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 

15. Postanowienia końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyłonienia 

wykonawcy podania przyczyn. 
2. Złożenie jednej ważnej oferty umożliwia wyłonienie Wykonawcy 
3. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie 
z zasadą konkurencyjności zamówień dodatkowych lub uzupełniających, w okresie 3 lat 
od udzielenia zamówienia podstawowego. 

Załączniki: 

Załącznik 1 Formularz ofertowy 

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiąz£mia 
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Załącznik 4 Wzór umowy 

Załącznik 5 Oświadczenie wykonawcy dotyczące doświadczenia w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 

KOORDYNATOR PROJEKTU 

. ilf^ Więcek 

Łowicz dft. 22.12.2021r. (podpis Kierownika Zamawiającego) 
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