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Krzyżowa, dnia 22.01.2020  r. 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

Krzyżowa 7 

58-112 Grodziszcze 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2020/PD 

Dotyczy: projektu pn. „Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu” 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze KRS: 0000084948, 
realizator projektu unijnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 
priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa osób na trasie:  

Świdnica-Wrocław-Świdnica w terminie 07.02.2020 r. dla 35 osób 

Kod CPV: 60140000-1 

Wyjazd: około 7:30 spod budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, ul. Kościelna 32 

Przyjazd: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Joliot-Curie, Wrocław 

Odjazd z Wrocławia: około godz. 14:00 

4. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4.1. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna.  

4.2 Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.  

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 07.02.2020 r. 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
a.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 

b.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia, 
c.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, 
d. nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku. 
  

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

7.1. Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 30.01.2020 r. godz. 10:00 

7.2. Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data i godzina 
wpływu oferty) do biura Zamawiającego, tj.: 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
Krzyżowa 7 Sekretariat 
58-112 Grodziszcze 
 
z dopiskiem: 

„Zapytanie ofertowe nr 01/01/2020/PD” wraz z dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

7.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do Oferty. 

7.4.  Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego. 

7.5.  Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany w punkcie 7.2 uważana jest za nieważną. 

7.6.  Oferta musi być kompletna. 

7.7.  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, w odniesieniu do każdej części. 

7.8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką 
podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, wymagane jest 
przedłożenie stosownego pełnomocnictwa. 

7.9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, składające się na ważną ofertę: 

- Wypełniony Formularz Oferty i podpisany  przez przedstawiciela prawnego Wykonawcy Załącznik nr 1 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr 3 

- Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku Załącznik nr 4 
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8. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

8.1. Zamawiający będzie badał ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów: 

Kryterium I: Cena (Wartość) oferty brutto – Waga 100 pkt. 

8.2. Zastosowane pojęcia i wzory do obliczenia punktowego: 

·         LPC – liczba punktów uzyskana w kryterium  Cena; 

C oferty najniższej – najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert; 

C oferty badanej – wartość brutto oferty badanej; 

LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 100 pkt. 

8.3. Spośród przedłożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryteria obowiązkowe 
oraz uzyska największą liczbę punktów. 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH: 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającymi, a Wykonawcą w walutach obcych, innych niż 
PLN. 

  
10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: 

10.1. Zamawiający zamieści na stronach: 

Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Strona internetowa Zamawiającego www.krzyzowa.org.pl 

zawiadomienie o wynikach postępowania.  

10.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

10.3. Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.). 

10.4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
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11. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed 

upływem terminu na składanie ofert. 

11.2. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę. 

11.3.  Zapłata zostanie  dokonana po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury w terminie 

wskazanym w umowie. Warunkiem dokonania zapłaty jest posiadanie środków na koncie projektowym 

Zamawiającego. 

11.4.  Wykonawca nie będzie obciążał Zmawiającego dodatkowymi kosztami w związku 

z opóźnieniem w zapłacie wynikającym z opóźnień w przekazaniu transz przez jednostkę kontraktującą. 

11.5.  Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

11.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

11.7. W treści umowy, którą podpisze wykonawca będzie zawarta informacja o karach umownych. 

11.8. W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 

Jolantą Kolinko, nr tel. 519 344 802, e-mail: jolanta.kolinko@krzyzowa.org.pl 

 

12.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
  
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty, 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 
Załącznik nr 4 Oświadczenie, że nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku. 
 

 

 

 

 


