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Mikoszów, dnia 05-09-2017 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr ZO/2017/02 
 

Dowóz osób niepełnosprawnych do Stowarzyszenia św. Celestyna. 

 
I. Zamawiający: 

 
Stowarzyszenie św. Celestyna  
Mikoszów 27,  
57-100 Strzelin 
NIP: 914-12-75-815 
KRS: 0000090529 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz (tam i z powrotem) osób niepełnosprawnych do 

Stowarzyszenia św. Celestyna samochodem osobowym, 9-cio osobowym lub większym, 
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opiekuna na 
czas transportu. 

2. Okres świadczenia usług: 20 wrzesień 2017 do 26 grudnia 2017 r. 
3. Dowóz ma być realizowany przez 3 dni w tygodniu  (z wyłączeniem sobót i niedziel). 
4. Godzina przywozu do Mikoszowa: 14:00. 
5. Godzina odwozu z Mikoszowa: 18:00. 
6. Trasa: osoby mają być przywożone z miejscowości Stoszowice - Ząbkowice Śląskie – Ziębice 

– Skoroszowice i odwożone tą samą trasą. 
7. Ilość osób do przewiezienia: nie więcej niż 7 osób. 

 
III. Kod zamówienia: Usługi 

 

Kod CPV 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 
 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Cena ofertowa brutto jest ceną za 1 dzień wykonywania usługi transportowej polegającej 

na dowiezieniu i odwiezieniu osób niepełnosprawnych na trasie podanej w punkci II.6 
2. Cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
3. Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie realizacji 

zamówienia. 
4. Ceny należy podać w polskich złotych z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 
 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia od 20 września do 26 grudnia 2017 r. 
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VI. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty. 

  
- Cena - 100% - kryterium to oznacza wybór oferty z najniższą ceną. 
 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 

1. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: ksiegowosc@celestyn.pl w terminie 
do dnia: 12.09.2017 r. do godz. 12:00. 

2. Oferta może być złożona w wersji papierowej - osobiście w Stowarzyszeniu św. Celestyna 
lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenie św. Celestyna, Mikoszów 
27, 57-100 Strzelin – liczy się data i godzina wpływu, która nie może być późniejsza niż 
określona w poprzednim punkcie. 
 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W postępowaniu wziąć udział mogą podmioty: 

a) dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia. 

b) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

c) nie posiadające żadnych powiązań kapitałowych ani osobowych z Zamawiającym.  
2. Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie przedłożenie wraz z formularzem 

ofertowym (zał. nr 1) następujących oświadczeń:  
a) oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował samochodem 

przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, kierowcą posiadającym 
stosowne uprawnienia oraz opiekunem osób niepełnosprawnych na czas transportu (zał. 
nr 2), 

b) oświadczenie, że wykonawca znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia (zał. nr 3), 

c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (zał. nr 4). 
 

IX. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1). 
2. Oświadczenie o posiadaniu pojazdu i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zał. nr 2). 
3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (zał. nr 3). 
4. Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 4). 

 
X. Informacje dodatkowe  

 
1. Informacji dodatkowych o zamówieniu udziela Pan Rafał Cieślachowski, nr tel. 71 39 58 137, 

email: ksiegowosc@celestyn.pl. 
2. W sytuacjach uzasadnionych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów 

z wykonawcami, jak również negocjacji. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania 

uzasadnienia. 
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XI. Sposób zapłaty 

 
Płatność z tytułu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi za każdy miesiąc wyko-
nywania usług (z dołu) na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przy czym za mie-
siąc grudzień faktura będzie wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej w 
dniu 22 grudnia 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 

...............................................                                                                               ……….................................................. 
         (miejscowość i data )                                                                                       (podpis i pieczęć zamawiającego) 

 
 
 
Załączniki: 

1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy 
2. Zał. nr 2 – oświadczenie o posiadaniu pojazdu i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3. Zał. nr 3 – oświadczenie o sytuacji ekonomicznej 
4. Zał. nr 3 -  oświadczenie o braku powiązań 

 
 


