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Szanowni Państwo,

w związku z realtzacją Projektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacjc - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współllnansowanym Ze środkow l]rrii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społccznego, Priorytct IX - I{ozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, DziaŁanię 9.2,,I)odniesienie atrakcyjrrości i jakości szkolnictwa
zawodowego", zapraszamy do złoŻęnta ol'crty na ,'I)owóz uczestrlików l)l'ojcktu na zajęcia''.

I. Zamawiający

Centrum Edukacj i O grodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70160 Szczecin

opis przedmiotu zamówicnia:

1. przedmiotem zamówienia jest usługa Dowozu uczeslnikórv Projcktu na zajęcia
w związku z rcalizacją Projcktu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje * tnant pracę''
w Centrum Edukacji ogrodniczcj w Szozecinie, współlinansowanynr ze środków
Unii Europejskiej w ramach lluropejskicgo Fundusztr Społeozncgo' Priorytet IX -

Rozwój wykształcenia i konrpeterrcji w rcgionach, I)ziałanje 9'2 ,,Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolrrictwa zawodowego''. I>rzęz usługę Zamawiający
rozumie podstawienie środka transportu w wyznaozonym terninic pod wskazany
adręs oraz przewóz osób do Wyzllaczoncgo miejsca docclowego i z powrotem;

Ż' zamówienie obejmuje:
a) dowóz uczestników l)ro.jckttt w ranrach kursu na zajęcizt tcrcnowc w lesie (3

cykle kursu x 25 dni zajęć). Zajęcia wyjazdowe bęc1ą rcalizowane na teręnie
Lasów Miejskich Szczecin * Dąbic. Oricntacyjna oclległość 1rasy około 25 _ 3a
km w jedną stronę' I)rzeclmiot zamÓwicrria obejnruje dowóz uczestników kursu
na trasie Centrum Edukacji Ogrodniczcj w Szczęcitlic _ Lasy Miejskie
Szczęcin * Dąbie oruzprzywóz uczcstników po zal<ończeniv za1ęĆ do Centrum
Edukacji ogrodniczej. ol'erent zobowtązany jcs1 do zapewnicnia środka
transportu dla grupy 9 osób;

b) dowóz rrczestników Projcktu w ramach realizac.|i wyjazdów studyjnych do
pracodawców (łącznte 4 wyjazdy), tj z Cen1rum lidukacji Ogrodniczej
w Szczccinie do wyznaczonego micjsca docelowcgo i przywóz uczestników po
zakonczentu zajęć clo Ccnlrum lidrrkacji ogrodniczej. orientacyjna odległośó
trasy do 100 km w jedni1 stronę. ofęrcnt zobowl'ęany jest do zapewnienia
środka transportl"t dla grupy 9 osÓb'
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ilL'l'crminrealizacjizamówicnia:

1' dowóz uczestników kursu rra zajęcia terenowe W lesie realizowany będzie
w terminie od kwietnia do lipca oraz od września do listopacla 2013 roku, od
poniedziałku do soboty minimum 4 razy w tygoclrriu. orierrtacyjna godzina
wyjazdów 14U0 spod Centrrtm lJdrrkacji ogrodniczej rv Szczecinie, or'ientacyjna
godztnapowrotu 19oo;

2' dowóz uczestników Projcktu w ran'}.rclr rcalizacji wyjazdów studyjnych do
pracodawców realizowany będzie co dwa tlriesiące od kwietnia do pttździernika
2013 roku, w wymiarze 8-godzinnynr łącznie Z czllsem na clojazd i powrót
(2 godziny dojazd i powrót, 6 godzin zajęć praktyczr-rych). Wyjazdy będą
realizowane w soboty. Orientacyjna goclzina wyjazdr-r 800 spocl Ccntrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie, orientacyjna godzina powlotu 1600.

Z lwagi na specyfikę realizacji Projcl<ru (nicspl'zyjajlpc warunki atmosl'crycznc oraz innę
czynniki niezaleŻne od Zamawiająccgo) Zanlawiający zastrzcga sobic prawo do zmian
terminów reallzacji usługi po wcześtiiejszyrrr uzgodrrienitr z Oferclrtcrn. Ol'ercnt będzie
informowany na bieząco (Zarrrówienia pojazclów będą zlecane z 24-godzirrnym
v'ryprzedzeniem) o dacic i godzinie wykonarria usłrrgi, miejscu docclowym }]rZeWoZu.

IV. Warunkirealizacjizamórvieni:r:

1. ofęrent zobowiązuje się do zapcwnienia podróŹnynr bczpiecznego, higienicznego
oraz wygodnego przewozu;

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialrrości za er.ventualne szl<ody komunikacyjne
wynikłe z tytułu wykonania Llmowy;

3. ofęrent oświadcza, zc posiada WaZną polisę oC oraz ważny przcgląci techniczny
poj azdu wykorzystywanego przy reallzacj i przednriotu zamówierria;

4. oferent posiada uprawnicnia do wykorrywania okreŚloncj działalności lub
czynności, jeŻelt ustawy nakładają obowiązck posiaclarria takich uprawnień;

5. oferent posiada niezbędną wiedzę i minirrrum 3-lctnie doświirdczcnie, a jeŻelrl

okres prowadzenta działalności jest krótszy - minirnum 3 podobne usługi do
objętych przedmiotcm zamówicrria;

6. ofęrent posiada niezbędny potcncjał techniczrry do wyl<onania zanrówicnia;

7. niespełnienie chociazby jeclncgo z wymienionyclr uryŻęj warunków skutkować
będzie wykluczeniem ofercnta z postępowania. ol'ertę olbrenta wykluczonego
uwaŻa się za odrzuconą'

v. Warunki płatności:

1. zapŁata za wykorranię usługi będzic ztcallzowana ryczałtowo na podstawie
rachunku lub faktur'y prawidłowo wystawionej po kazdym ztealizowanym cyklu
kursu oraz wyjeŹdzie studyj nym ;

2. uregulowanie powyższej lralczności nastąpi przelewem na konto oferenta
wtęrminie t4 dni od daty olrzyrrrania 1aktury lrrb lachunku po ziikończonym
okresie rozliczeniowym ;

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"4Ą\ 
cENTRUM EDUKAcJl

#,ffi't oGRoDNrczEJ
Ę"wm| w szczEclNlEę&6#'

UNIA TUF+FE]9KA
tUł{.]FtJ$il

r1]ll[,u5l sFfiąfl7tlY



KAplTAŁ LUDzKl
*nlł*{:)lii,'!Ą 1:&11tl: ilł spńl{a.ll: et- 3:xl,TnlL1ę:uo'* J:;::-ffi*rffiK

\d&d,'

3' opóŹnienie W płatnościaclr, wynikające Zę zwłoki w otrzyr"nywaniu przęz
Zamawtającego środkow linansowych nA rcalizac.ję Projekttr od Irrstytucji
Pośredniczącej nie będzie pr'zcc1tnio1cm roszczcń ze strony ol'crcrrta.

VI. Spccyfikacja dokumentacji, k1órą Ofcrcnt nrusi dolączyć do ofcrty:

1' kserokopie poświadczające r,vaznośc polisy oC oraz przcglądu tcchnicznego
poj azdu wykorzystywanego przy rcallz'acj i przedrniotu zamówienia;

2. kserokopie rriezbędnyclr uprawnień do wykonywania działalności lub czynności
będących przedmioterrr zamówicnia;

3. kserokopie dokumentów potwierdzających doŚwiaclczenic w zakrcsie usług
będących przedmiotem zamówicnia;

4. wypełniony druk, stanowiący zltłączn|k nr 1 -,,Formularz ofcrtowy'',

5. wypełniony druk, stanowiący 'zaląc:znlk nr 2 _ 
',oŚr,viadczenie olerenta o braku

powiązań osobowych i kapi1ałowyclr'',

6. wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 3 - ,,Kalkulacja ccnowa dla
zamówienia''.

VU. Odrzucenie ofcrt

Zo stanąo drzucone oferty 1ych O fcrcntów, którzy :

1' nie spełniają warunków udziału w zapytaniu o|ęr1owynr'

2. nie zaŁączyli wymaganych dokunrcntów,

3. załączyli dokumenty przygotowanc niezgodnie Z Wmaganiarni określonymi
w zapytaniu olertowym.

VIII. Krytcrium oceny ofert

oferly zostaną ocenionę Za pomocą systenrtt punktowcgo, zgodnie z ponlŻszym
kryterium:

Cena _ całkowity koszl za lvykonanie przednriotu zanrówicnia

Najnizsza ofęrta otrzyma 100 punktow, natomiast pozostałc oferty pr'oporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena nąniŻszej oferty / ccna badanej ol'crty) x l00. Olcrent moŻe
Zaproponować tylko jednącenę całkowitą i nie moze jej zmienió po złozeniu oferty.

IX. Termin i miejscc składania dol<unrcntólv:

1. wymagane dokumenty naleŻy składać do dnia 08 nriirca 2013 rokr-r do godziny
1500 w sekr'etariacie Centruln liclukacji ogroclniczej lv Szczccinie, ul. I]atalionów
Chłopskich ]. 15, 7 0_7 60 Szczccin;
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2. oferta winna znajdowaÓ się w zarrrkniętcj kopcrcic, na ktorej naleŻy umieścić
napis: oferta na Dowóz uczcstników Projcklu na zajęcia w związku z realizacją
Projektu,,Mam zawod i kwalillkacjc - nram pracę'';

3. kaŻdy oferent moze złoŻyÓ tylko jedną ofertę;

4. ofeńa winna być przygotowana i złoż'ona zgodnic Z Wynlaganiarni zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofcltowym;

ofurta winna być sporządZolla W języku polskirn;

ofertę naIeŻy złoŻyć w PLN;

wszystkie koszty związane ze złoŻęnięm ol'erty ponosi ofererrt;

dopuszcza się składanie ofert częściowych;

konsękwencje niewłaŚciwcgo oznirkowirnia i złoŻętłia olerty w nicwłaŚciwym
miejscu lub terminic obciązają skłac'lajipcgo o1crtę;

wszystkie oferty otrzymane przcz Ccntrum lldukacji Ogrodniczcj w Szczecinie po
wy Żęj wymi erri onyrrr te rrrri n i e zo staną zwró cone ;

osoba uprawniona do kontaktÓw - Andrzcj l;iclos' tcl: 91 4613 922 lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl.

Rozstrzygnięcic postępowania i zlcccnic rcalizacji zamórvicnia

Postępowanię ofertowe Zostanic rozstrzygrriętc do drlia 12 rnarca 2013 roku do
godziny 1500. o wynikaclr postępowania wszyscy o1'cr'cnci Zostaną poinlormowani
telefonicznie lub mailowo najpózlricj do dnia l4 marca 20l3 roku clo gociziny 1530.

W tyrn samym terminie, do podmiotu wybrancgo w wyrriku rozstrzygnięcia
postępowania, zostanię skierowane zlecenie realizacji zamówicnia z dodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treści ninicj Szego p ostępowani a.

Informacjc dodatkowc

tęrmin zwtązaniaoltrtąwynosi 30 dni kalęndarzowycli od daty jej złożcnia

Zamawla1ący zastrzega sobic prawo do unicwazrricnia ninicjszego postępowania
w całości lub części' bez podaniaprzyazyn;

w przypadku, gdy oI-erta cęnowa złożona pr79z ofercllta będzic przekraczać kwotę,
jakąZamawiający zamięrza przęZnaczyó na rcalizację zamowtenia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzcnia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego ofer1a zostanic Llzntina za najkorzystniejszą. .Teśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany trcści oferty' Ofercnt zobowl'ązany.jcst zŁoż'ye ofer1ę ostateozną
w terminie lrzech dni kalendarzowyclr od drria zakoncz'ęnia negocjacji.

TOR
grodniczej

I)oclpis i pieczęÓ osoby uporr'aŹ_nione"j

r|\l l ('l)rezeI ltt)\\ arr ilr Zirll rlrwil.1ącego
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Załącznik nr 1 do Zapy1'anla ofertowego

ttliejscowość i data

Ił'ORM t]LAlłz o l' lllt'I' o WY

Centrum lidukacj i O grodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 1l5
70-:760 Szczecin

Ja (My), nizej podpisany (ni)

(pełna nazw a Ol'crenta)

(adres sicdziby Ofercnta)

Nr konta bankowego:

nr telęfonu .....''. nr l'axu

ę-mail

w o dpowie dzi na zapytanie o cenę składanr(my) ni rri ej szą olbrtę :

oferuję cenę - całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówicnia

wwysokości: ... .......'. (słownie: .'.) PlNbrutto,

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest wspólfinansowany przez Unię Europejską
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Ponadto oświadczam, iz:

l. zobowiązuję się do Dowozu uczestników Projektu na zajęcia od momentu podpisania
umowy o rcalizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawaĘmi
w przedmiotowym zapytaniu ofertowym;

2. zapoznałem się z przedmiotem i warunkami zamówięrria oraz akceptuję je;

3. spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone w zapytaniu ofertowym;

4' akceptuję termin i waruŃi realizacji usługi.

Poclpis O.lbrenta

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" jest współfinansowany przez Unię Europejską
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Załącznlk nt 2 do ZapyIania oferlowego

O SWIAD CZIINIE O}-I' I{ENTA
o BRAKU PoWIĄZAN osOBOwYCII I KAl'tTAŁowYCI-I

D oty czy zapyLania ofertowe go nr I 0/20 1 3 / WND-P OKL. 09. 02. 0 0 -32,0 4 4 I 12

W związku z rcalizacją Projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym Zę Środkow Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Furrduszu Społecznego, Priorytet _ IX I{ozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach' Działanie 9.2 ,,Podniesienic atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, Że niejestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zanrawiającym'
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. IJatalionow Clrłopskiclr 1 I5,70*760 Szczecin.

Powiązania, o których mowa' polegają w szczególrrości na:

1. uczestniczeniu w spółce' jako wspolnik spółki cywilnej lub spółki osobowcj;
2. posiadaniu co rrajmniej I0oń udr'ialów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu ntldzorczcgo lub zarządza1ącego, prokurenta,

pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwir lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobicnia, opieki lub kurateli.

nricjscowośó i data podpis Oferenta

*Ptzez powięania kapitalowe lub osobowc rozunlie się rvzitjelulre porvii1zania llriędzy Zarllarvitl1ącym luh osoballri upowaŻnionymi do
zaciągulia zobowięań rv inrieniu Zarnarviającego lull osobanli wyl<onującyrni rv ilnicniLl ZaInarvia_j4ccgo czytrliości zwii1zanyclr
z przygotowturiem i przeprowadzeniern procedury wyborLr olbrty a Olcrcntcnr.
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Załączniknr 3 do Zapytania ofertowego

KALKULAC.IA CENowA DlA ZAMÓwnNrn

podpis Otbrenta

Nazwa Ilość
Jcdnostka

miary

Ccna
jcdnostkowa

brutto
(PI,N)

WartoŚć
brutlo (PLN)

dowóz uczęstników Projektu
w ramach kursu nazajęcia
terenowe w lesie

1 cykl s21".

dowóz uczestników Projektu
w ramach realizacji wyjazdów
studyinych do pracodawców

1

wyjazd
szl.

RAZEM Ż szt.

Projekt 
',Mam 
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