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Łagów, dn. 19.03.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CnS/2018 

 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

26-025 Łagów; ul. Rynek 26 

tel. 41 30 74 938, fax 41 30 74 938, e-mail biuro@lgd-srws.pl 

NIP: 657 280 08 51 

REGON: 260250824 

 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Usługa 

 

Dokładny OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, 

zaprasza do złożenia oferty na „Realizację usługi transportowej do przewozu turystów 

oraz usługi reklamy na pojeździe w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu współpracy „Czas na Świętokrzyskie” zgodnie 

z niniejszym zaproszeniem. 

 

2.1 Wspólny słownik CPV 

60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 

60112000-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

60140000-1 – Nieregularny transport osób 

 

2.2 Przedmiotem zamówienia jest: 

a) usługa transportowa dotycząca przewozu osób w miejscu i czasie wskazanym 

przez Zamawiającego; 

b) usługa eksponowania reklamy, na pojeździe przeznaczonym do świadczenia wyżej 

wymienionej usługi transportowej, reklamy promującej obszar i atrakcje turystyczne Gór 

Świętokrzyskich objętych projektem współpracy „Czas na świętokrzyskie”. 

Zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 2.3 niniejszego Zapytania. 
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2.3 Wykonawca: 

a) zapewni: 

• każdego dnia świadczenia usługi transport turystów odwiedzających atrakcje gór 

świętokrzyskich: 

- 1 kurs na trasie Nowa Słupia – Huta Nowa - Huta Szklana – Nowa Słupia. 

Łączna liczba kilometrów przejechanych dziennie, oszacowana na podstawie 

narzędzia internetowego Google Maps, wyniesie ok. 24 km  

- 2 kursy na trasie Nowa Słupia – Krajno – Święta Katarzyna – Huta Nowa – 

Huta Szklana – Nowa Słupia. Łączna liczba kilometrów przejechanych dziennie, 

oszacowana na podstawie narzędzia internetowego Google Maps, wyniesie ok. 

106,6 km 

• opłaty postojowe i parkingowe, 

• poddania skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu 

drogowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

• przewożonym przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, higieny oraz 

należytej obsługi, 

• sprawności pojazdu, homologacji, ubezpieczenie pojazdu, który będzie 

przewozić Uczestników; 

 

b) uzyska niezbędne dokumenty i pozwolenia na uruchomienie linii komunikacyjnej 

będącej przedmiotem Zamówienia; 

c) przedstawi niezbędne dokumenty uprawniające do przewozu osób;  

d) odpowiadać będzie za przestrzeganie przepisów prawa egzekwowanych podczas 

przewozu osób; 

e) umożliwi nałożenie reklamy, o której mowa w pkt. 2.2 lit. b) przez firmę wskazaną 

przez Zamawiającego z użyciem folii łatwousuwalnej w miejscu i terminie 

uzgodnionym przez obie strony; 

f) w przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników lub innej nieprzewidzianej 

sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, ma obowiązek bezzwłocznie 

zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy; 

g) nie będzie pobierał od pasażerów opłaty za przejazd, który odbywać się będzie 

na podstawie aktualnego biletu wstępu do jednej z wymienionych atrakcji turystycznych:  

• Świętokrzyski Park Narodowy, 

• Centrum Kulturowo Archeologiczne w Nowej Słupi, 

• Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej. 

• Sabat Krajno PARK Rozrywki i Miniatur 

 

2.4 Płatność: 

a) rozliczenie za usługę, o której mowa w pkt. 2.2 lit. a), odbywać się będzie 

miesięcznie, za ilość kilometrów przejechanych na wyznaczonej trasie. Dojazd 

do przystanku początkowego i z końcowego do bazy stanowi koszt Wykonawcy. 
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b) rozliczenie za usługę, o której mowa w pkt. 2.2 lit. b), odbędzie się na koniec 

miesiąca, w którym reklama zostanie nałożona. 

 

 

III. Termin realizacji zamówieni 

3.1 Usługi, o których mowa w pkt. 2.2 lit. a) będą realizowane we wszystkie soboty, 

niedziele i święta (około 52 dni) w godzinach od 12:00 – 19:00 w terminie od 1 maja 

2018 r. do 30 września 2018 r. zgodnie z rozkładem zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. 

3.2 Usługa o której mowa w pkt 2.2 lit. b) będzie realizowana w terminie od 1 maja 2018 r. 

do 30 września 2018 r. 

3.3 Usługa, o której mowa w pkt. 2.2 lit. a) realizowana będzie na trasach: 

a) Nowa Słupia – Huta Nowa - Huta Szklana – Nowa Słupia oraz  

b) Nowa Słupia – Krajno – Święta Katarzyna – Huta Nowa – Huta Szklana – Nowa 

Słupia 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

4.1 O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) świadczą usługi w zakresie zarobkowego przewozu osób, 

b) prowadzą działalność w oparciu o własne środki transportu, 

c) posiadają: 

• niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 

• uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy 

o transporcie drogowym (transport krajowy oraz transport międzynarodowy); 

• pojazd (typu BUS lub AUTOKAR) przystosowany do transportu minimum 18 

osób. Przedmiotowy pojazd winny posiadać co najmniej: 18 miejsc siedzących, 

sprawną klimatyzację, ogrzewanie. Ponadto pojazd musi być wyposażone w 

sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry, w gaśnice przeciwpożarowe 

z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb 

umieszczone w widocznych miejscach. 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

4.2 Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy: 

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 

b) zaoferują zrealizowanie usługi określonej w pkt. 2.2 za kwotę większą od kwot 

zabezpieczonych przez Zamawiającego i wynikającej z realizacji projektu 

współpracy „Czas na Świętokrzyskie” na podstawie umowy o przyznanie pomocy 

Nr 00001-6936-UM1320001/17 zawartej z Województwem Świętokrzyskim. 
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V. Warunki wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta 

(Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązanie 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 lub 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej,  

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy będzie jednoznaczne 

z odrzuceniem złożonej przez niego oferty 

 

VI. Kryteria oceny ofert, ich waga, sposób przyznawania punktacji: 

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

1. Cena – 70% 

Oferowana cena brutto = Zaoferowana stawka brutto za usługę transportową w zł/km x 130,6 

km/dzień (szacowana dziennie długość trasy) x 52 dni (planowana liczba dni wykonywania 

usługi) + zaoferowana stawka brutto za usługę eksponowania reklamy. 

 

Liczba uzyskanych 

punktów 
= 

Najniższa oferowana cena brutto wśród ważnych ofert* 
x 70 % 

Oferowana cena brutto badanej oferty 

 

2. Rok produkcji pojazdu 10% 

 

Liczba uzyskanych 

punktów 
= 

Liczba punktów badanej oferty 

x 10 % Maksymalna liczba punktów przyznanych  

złożonym ofertom 

 

Liczba punktów jaką można uzyskać za rok produkcji pojazdu: 

• 8 pkt. dla pojazdów z rok. prod. 2016-2017-2018, 

• 7 pkt. dla pojazdów z rok. prod. 2014-2015, 
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• 6 pkt. dla pojazdów z rok. prod. 2012-2013, 

• 5 pkt. dla pojazdów z rok. prod. 2010-2011,  

• 4 pkt. dla pojazdów z rok. prod. 2008-2009. 

• 3 pkt. dla pojazdów z rok. prod. 2006-2007. 

• 2 pkt. dla pojazdów z rok. prod. 2004-2005. 

• 1 pkt. dla pojazdów z rok. prod. 2002-2003. 

• 0 pkt. dla pojazdów z rok prod. poniżej 2002  

 

3. Wielkość pojazdu 20% 

 

Liczba uzyskanych 

punktów 
= 

Liczba punktów badanej oferty 

x 20 % Maksymalna liczba punktów przyznanych  

złożonym ofertom 

 

• 4 pkt. dla pojazdów z liczbą miejsc siedzących większą niż 30, 

• 3 pkt. dla pojazdów z liczbą miejsc siedzących od 25 do 30, 

• 2 pkt. dla pojazdów z liczbą miejsc siedzących od 20 do 24 

• 1 pkt. dla pojazdów z liczbą miejsc siedzących poniżej 20. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma 

punktów w kategorii cena i rok produkcji pojazdu). 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 

4. Oferta jest składana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w języku polskim. 

5. Oferta musi być sporządzona w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem lub 

nieścieralnym atramentem). 

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów 

rejestrowych (KRS lub CEDIG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby 

podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

8. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

9. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub 

nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony 
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napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 

11. Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

12. Informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać: w biurze Stowarzyszenia 

(26-025) Łagów ul. Rynek 26. 

 

VIII. Wymagane dokumenty 

1. Formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego). 

2. Kosztorys ofertowy (wzór stanowi zał. nr 2 do zapytania ofertowego). 

3. Pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika 

z innych dokumentów. 

4. Dokumenty potwierdzające rok produkcji pojazdu (ksero dowodu rejestracyjnego). 

5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych. 

6. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu. 

 

IX. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać nie później niż do dnia: 28.03.2018 r. do godz. 12:00 

Miejsce składania ofert: biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej (26-025) 

Łagów; ul. Rynek 26 w godz. 7:30 – 15:30 

Oferty można składać osobiście lub drogą: pocztową/kurierską/e-mail. Za datę wpływu uznaje 

się dzień i godzinę wpływu do Beneficjenta (nie będzie brana pod uwagę data stempla 

pocztowego). 

Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 

 

X. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi 

wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej 

z ofert w szczególności w przypadku braku wystarczających środków. 

3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, ani reguły dot. przeprowadzenia Zapytania 

ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

 

 

 

…………………………… 

(podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

………………………………. 

(miejscowość i data) 

 

……………………………………… 

(pieczęć wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do zapytania nr 1/CnS/2018 

 

I. Zamawiający: 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Adres: 26-025 Łagów; ul. Rynek 26 

 

 

II. Wykonawca: 

Nazwa:   …………………………………… 

 

Adres:    …………………………………… 

 

Nr Tel./adres e-mail:  …………………………………… 

 

Osoba do kontaktów: …………………………………… 

 

NIP/Regon:   …………………………………… 

 

 

III. 

 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego na ……………………………… z dnia ………… 

oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 

 

a) usługa transportowa dotycząca przewozu osób w miejscu i czasie wskazanym 

przez Zamawiającego; 
 

Wartość brutto zamówienia/Cena brutto zamówienia wynosi: ………………………..zł/1 km;  

 

(słownie brutto zł):…………………………………………………………………/1 km.). 

 

b) usługa eksponowania reklamy, na pojeździe przeznaczonym do świadczenia wyżej 

wymienionej usługi transportowej, reklamy promującej obszar i atrakcje turystyczne Gór 

Świętokrzyskich objętych projektem współpracy „Czas na świętokrzyskie”. 
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Wartość brutto zamówienia/ Cena brutto zamówienia wynosi:……………………………….. zł/usługę 

eksponowania reklamy. 

 

Do świadczenia usługi zostanie przeznaczony samochód o numerze rejestracyjnym 

……………………… marki ……………….. rok produkcji ………….. przeznaczony do przewozu 

…………… (ilość) osób 

 

 

2. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczam(y), że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu o którym mowa w pkt. V Zapytania 

ofertowego. 

5. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym 

w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

7. Oświadczam(y), że termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

…………….. (min. ……….. dni, max. 30dni). 

8. Oświadczam(y), że termin gwarancji wynosi: …………. miesięcy (min. ….(np.12) miesięcy 

max. …. (np.60) miesięcy).  

 

 

…………………………………… 

(Podpis wykonawcy) 

 



 

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów 

tel./fax 41 3074-938 

e-mail: biuro@lgd-srws.pl 

www.lgd-srws.pl 

 

 

   
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 9 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

………………………………. 

(miejscowość i data) 

 

……………………………………… 

(pieczęć wykonawcy 

 

 

Wzór formularza kosztorysu ofertowego 
Do zapytania nr 1/CnS/2018 

 

 

 

 

Lp.  Przedmiot zamówienia/ 

asortyment 

Ilość Jednostka 

miary 

Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 

1 Usługa transportowa 6791,2 km   

2 Usługa eksponowania 

reklamy 

1 usługa   

RAZEM:  

 


