Piekary Śląskie, 01.07.2013
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu ”Akademia rozwoju zawodowego Levela” w ramach Działania 9.6.2.
„Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” zwracamy
się z prośbą o przedstawienie oferty na transport osób niewidomych i/lub niedowidzących na terenie
miast Piekary Śląskie, Zabrze, Bytom, Chorzów
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach:
„Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 2007-2013 oraz „Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
Zamawiający:
LEVEL Sp. z o.o.
Al. Korfantego 70/8
40-160 Katowice
Załączniki:
1. Przedmiot zamówienia.
2. Formularz oferty
ZAŁĄCZNIK 1
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU GRUPOWEGO OSÓB
I. Zamawiający
LEVEL Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 70/8
NIP: 634-22-97-360
strona internetowa: www.level.pl
e-mail: Akademiarozwojulevela@onet.pl, level@level.pl
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt 12 lit b. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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;

Projekt „Akademia rozwoju zawodowego Levela”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Oferent powinien dołączyć do zapytania ofertowego oświadczenie o braku o ww. powiązań, załączone
do niniejszego zapytania.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia transportu grupowego dla niepełnosprawnych
uczestników projektu ”Akademia rozwoju zawodowego Levela” w ramach Działania 9.6.2.
„Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007: CPV-60100000-9 – Usługi w zakresie transportu
drogowego, CPV-60130000-8(1) – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu
drogowego osób.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1. Transport będzie odbywał się na terenie gmin Piekary Śląskie, Bytom, Zabrze
2. Transport będzie obejmował przywiezienie osób z miejsca zamieszkania na zajęcia do Piekar
Śląskich, ul. Bytomska 134 oraz na zajęcia do Zabrza, ul. Plac Krakowski 5 i odwiezienie
uczestników po zajęciach do miejsca zamieszkania. Przewidywana trasa dzienna ok. 50 km.
Ilość tras w miesiącu ok. 16
3. Zleceniodawca pokrywa koszty związane z przewozem uczestników i postojem
4. Przywóz i odwóz uczestników będzie odbywał się w trakcie tygodnia (bez weekendów)
5. Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy harmonogram tras, natychmiast po wyłonieniu
Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy.
6. Zamawiający w ramach realizacji działań nie zapewnia Wykonawcy zwrotu kosztów
ewentualnych opłat parkingowych.
IV. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy/ów:
1. Posiadanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego wydaną przez organy, o
których mowa w art. 7 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr
125 z późn. zm.);
2. Dysponowanie przez kierowcę niezbędnymi uprawnieniami do przewozu osób;
V. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od lipca 2013 roku do czerwca 2014 r.
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VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium 100% stawka brutto za jeden
dzień przywozu i odwozu grupy na zajęcia co odpowiada wadze 100 pkt

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 pkt Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z
wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 100 x (Cmin/Cb)
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cb - cena brutto oferty badanej.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą.
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty
Podpisane czytelnie i własnoręcznie oferty można składać osobiście, pocztą elektroniczną na
adres: Akademiarozwojulevela@onet.pl lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres
biura projektu: LEVEL Sp. z o.o., ul. Bytomska 134, Piekary Śląskie
Termin złożenia oferty upływa dnia 14 lipca 2013 o godz. 10.00.
Oferenci, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z
podaniem uzasadnienia drogą pisemną. Informacja o wyborze oferty zostanie również zamieszczona w
biurze projektu oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze.
W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub z innych przyczyn
zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego.
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli okaże się, że przewóz osób nie jest konieczny.
Dodatkowych informacji udzielają p. Beata Mol – Koordynator projektu, pod nr tel. 32 284 54 32 lub
e-mailowo: level@level.pl, Akademiarozwojulevela@onet.pl
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ZAŁĄCZNIK 2
FORMULARZ OFERTY
Pełna nazwa składającego ofertę:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi na transport osób niewidomych i/lub
niedowidzących na terenie miast Piekary Śląskie, Zabrze, Bytom, Chorzów
dnia ....................................r.
składam ofertę na kwotę
w wysokości .................................zł brutto / za dzień przywozu i odwozu osób wraz z postojowym
(słownie.....................................................................................................................).

Równocześnie oświadczam, że posiadam niezbędne doświadczenie oraz znajduję się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Jednocześnie oświadczam, że nie jestem w żaden sposób powiązany z osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym

Data i miejsce.........................................................
Podpis osoby upoważnionej ....................................
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