Sejny, dnia 13.08.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją pilotażowego projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej,
zwracamy się z zapytaniem ofertowym:
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
ul. Piłsudskiego 34
16- 500 Sejny
Adres poczty elektronicznej: schematom.stop@pcpr.sejny.pl
Strona internetowa: http://www.pcpr.sejny.pl
Numer telefonu/faksu: 87 517 34 15;
Godziny pracy: 7.30 – 15.30
Sporządziła: Konsultant – koordynator powiatowy - Renata Gąglewska-Gniady
Zatwierdził: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – Bogdan Fidrych

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zapytania ofertowego jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki uczestnikom
Rodzinnego wyjazdu wakacyjnego w ramach projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji
pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej, Priorytetu i Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Grupa składa się od 40 do 48 osób (w tym 2 osoby z kadry projektu „Schematom STOP!...”, 2 dzieci do 1 r. ż.).
Ostateczna liczba uczestników wycieczki zostanie podana do 21.08.2014r.
Odbiór grupy nastąpi z Ośrodka Wypoczynkowego SOLAR, Mikoszewo, ul. Długa 4
82-103 Stegna Gdańska.
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 23 sierpnia 2014r. W przypadku zmiany terminu Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę najpóźniej 21.08.2014r.
Szczegóły zamówienia:
Grupie uczestniczącej w wycieczce będzie towarzyszyć wykwalifikowany przewodnik.
Wycieczka będzie obejmować zwiedzanie minimum następujących miejsc:
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Gdańsk – Stare miasto
Gdańsk – kościół Mariacki
Gdańsk – zwiedzanie Fabryki cukierków wraz z degustacją
Zoo Oliwa kolejką.
Molo w Sopocie.
Przewóz uczestników wycieczki pojazdem posiadającym niezbędne ubezpieczenie, ważne badania
techniczne. Autokar powinien być wyposażony w:
- działającą klimatyzację,
- indywidualne nawiewy powietrza i oświetlanie,
- komfortowe rozkładane fotele oraz podnóżki.
Uczestnikom wycieczki zostanie zapewniony dwudaniowy obiad.
Pojazd podczas przewozu zostanie oznaczony zgodnie z wymaganiami dokumentu: Wytyczne w
zakresie oznaczania projektów PO KL dostępnego na stronie www.efs.gov.pl w zakładce /Dokumenty.
Oznaczenie pojazdu będzie polegało na wywieszeniu w oknie minimum przednim plakatu z dwoma
podstawowymi logotypami PO KL i EFS z napisem informującym o wyjeździe współfinansowanych
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Inne:
- w przypadku konieczności przewozu uczestnika do szpitala w trakcie trwania wycieczki gwarancja
bezpłatnego transportu;
- Wykonawca ponosi koszty parkingów i postojów;
- Zamawiający rozliczy się z wykonawcą na podstawie rzeczywistej liczby osób uczestniczących w
wycieczce, cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z organizacją i zrealizowaniem wycieczki.
Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów;
- Wykonawca umożliwi monitoring realizacji zadania przez 2 pracowników PCPR w Sejnach oraz
zapewni im bezpłatne uczestnictwo w zwiedzaniu wraz oraz bezpłatny obiad;
- Wykonawca zapewni dzieciom do 1 roku życia bezpłatny uczestnictwo w wycieczce i obiad;
- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację wycieczki, która będzie koordynowała
działanie i na bieżąco odpowiadała na problemy uczestników.
III.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być przygotowana z wykorzystaniem załącznika do niniejszego zapytania ofertowego i
zawierać treść wymienioną w Formularzu ofertowym,
Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści.
Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.

IV.

KRYTERIA OCENY OFERT: Cena całkowita za zrealizowanie zamówienia w przeliczeniu na 1 osobę –
100%.

V.

TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
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Ofertę należy złożyć do dnia 18.08.2014r., do godziny 11.30. z dopiskiem:
Oferta na zorganizowanie wycieczki podczas rodzinnego wyjazdu wakacyjnego projektu pn.
Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –
pilotaż
Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty:
- forma papierowa – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500
Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2. Nieprzekraczalny termin wpłynięcia oferty upływa w dniu 18.08.2014 r.
o godzinie 11.30.
- fax pod numer 875173415 – pod warunkiem wysłania oferty również w wersji papierowej z datą
stempla najpóźniej z 18.08.2014r. - Nieprzekraczalny termin wpłynięcia oferty fax-em upływa w dniu
18.08.2014r. o godzinie 11.30.
- skan oferty przesłany drogą mailową na adres: schematom.stop@pcpr.sejny.pl – pod warunkiem
wysłania oferty również w wersji papierowej z datą stempla najpóźniej z 18.08.2014r. - Nieprzekraczalny
termin wpłynięcia maila z ofertą upływa w dniu 18.08.2014r. o godzinie 11.30.
Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul.
Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 3, dnia 18.08.2014 r. o godzinie 12.00.
VI.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY:

1. Płatności za zrealizowanie zamówienia dokonywane będą po zrealizowaniu zamówienia na podstawie
przedłożonego rachunku/faktury pod warunkiem należytego wykonania zamówienia.
2. Wartość zamówienia będzie wyliczone wg algorytmu: cena oferowana za daną liczbę uczestników
przewidzianych w Zapytaniu ofertowym x rzeczywista liczba Uczestników biorących udział w wyjeździe.
3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny. Mając na uwadze, że
zadania objęte niniejszą umową realizowane będą w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny, w przypadku braku środków finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana
niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi Europejskiego
Funduszu Społecznego znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl w zakładce /Dokumenty/.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowania dokumentów związanych realizacją zamówienia w tym także
dokumentów finansowych nie krócej niż do 31.12.2020 r.
7. Na wezwanie Zamawiającego lub innych organów kontrolnych Wykonawca niezwłocznie zapewni wgląd do
powyższych dokumentów wskazanym w wezwaniu osobom.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy w następujących przypadkach:
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- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia,
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10 %
wynagrodzenia.
Przez wynagrodzenie, o którym mowa należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej
szkody przewyższała wysokość naliczonych kar umownych.
Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio
przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej.
9. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych
przypadkach:
- zmianie mogą podlegać omyłki pisarskie nie rzutujące na zamiar i cel stron wynikający z umowy,
- w przypadku zmian ilości uczestników projektu „Schematom STOP!...” biorących udział w wycieczce podczas
rodzinnego wyjazdu wakacyjnego, należne wynagrodzenie będzie wyliczone wg algorytmu: cena oferowana za
daną liczbę uczestników przewidzianych w Zapytaniu ofertowym x liczba Uczestników biorących udział w
wyjeździe.
10.
Wykonawca określi telefony kontaktowe i numer faksu w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

VII.
1.
2.
3.
4.

5.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami:
W niniejszym postępowaniu oświadczenia lub dokumenty przekazywane są w formie pisemnej lub
faksem na numer: 87 517 34 15 albo też drogą elektroniczną na adres email:
schematom.stop@pcpr.sejny.pl
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego: www.pcpr.sejny.pl
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Renata Gąglewska - Gniady.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania czyli
takich, które przekazane jednemu Wykonawcy mogłyby skutkować nierównym traktowaniem
Wykonawców.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień Zapytania
ofertowego jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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FORMULARZ OFERTOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Wykonawca: .........................................................
Adres....................................................................
Tel./Fax................................................................
E-mail...................................................................
NIP: .....................................................................

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: zorganizowanie jednodniowej wycieczki uczestnikom
Rodzinnego wyjazdu wakacyjnego w ramach projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż
za:
Całkowita cena brutto na 1 osobę:………………………………………….……………………
Słownie złotych:………………………………….…………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację wycieczki, która na bieżąco będzie odpowiadała na problemy
uczestników (imię i nazwisko, nr telefonu):
………………………………………………………………………………………………………………………….
OŚWIADCZAM, ŻE:
- Posiadam uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania,
- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;
- Dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
- Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia;
- Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń;
- Jestem związany ofertą od 21.08.2014r. do 28.08.2014r.
- Zrealizuję zamówienie w terminach zgodnych z Zapytaniem ofertowym.

Podpisano:
........................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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