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Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dobra szkołą - lepszy uczeń

Ogłoszenie

Numer

2021-6770-66298

Id

66298

Powstaje w kontekście projektu

RPDS.10.02.02-02-0022/18 - Dobra szkoła - lepszy uczeń

Tytuł

Dobra szkołą - lepszy uczeń

Zamówienia uzupełniające

Nie

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a. konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie
uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było
przewidzieć,
b. zmiany zasad finansowania zamówienia,
c. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób
trzecich,
d. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i
nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,
e. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT
obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
f. zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy,
g. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-26
1. Załącznik 1
2. Załącznik 2
3. Załącznik 3
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4. Załącznik 4
5. Harmonogram wyjazdów
6. Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-08-26

Data ostatniej zmiany

2021-08-26

Termin składania ofert

2021-09-03 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
 7
58-112 Krzyżowa
NIP: 8840034672

Osoby do kontaktu

Tamara Chorąży
tel.: 509909062
e-mail: tamara@krzyzowa.org.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Transport: Oleśnica – Niemcza (Wojsławice) – Oleśnica

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa osób na trasie: Oleśnica - Niemcza (Wojsławice) 
– Oleśnica w  terminie od 07.09.2021 r. do 15.09.2021 r. dla uczniów oleśnickich szkół 
podstawowych. 
7 wyjazdów.
Transport do: Arboretum Wojsławice w Niemczy, Wojsławice 2, 58–230 Niemcza.
Adresy poszczególnych szkół w Oleśnicy: SP1 – ul. Armii Krajowej 47, SP2 – ul. Św. Jadwigi 1a, SP3 
– ul. Jana Kochanowskiego 8, SP4 – ul. Ignacego Paderewskiego 2, ZSP1 (SP6) – ul. Franciszka 
Kleeberga 4, SP7 – ul. 11 Listopada 10, SP8 – ul. Wiejska 38.
Wyjazdy jednodniowe, zgodnie z harmonogramem wyjazdów stanowiących załącznik do 
postępowania.
Na każdy wyjazd (dzień wyjazdowy) należy podstawić autokary zapewniające przewóz 50 osób plus 
miejsca dla 2 do 4 opiekunów. 
Adresy i godziny wyjazdów oraz powrotów zostały szczegółowo określone w załączniku pod nazwą 
HARMONOGRAM wyjazdów, który jest załącznikiem do postępowania.
Przewoźnik jest zobowiązany do uiszczenia niezbędnych biletów parkingowych.
Dopuszcza się składanie ofert na wybraną część zamówienia.
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prosi o skalkulowanie ceny za jeden kurs na wskazanych trasach oraz o podanie łącznej 
wartości za wszystkie kursy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Oferta. 
Harmonogram wyjazdów znajduje się w załączniku.
Cena brutto za kurs podana w ofercie musi być ostateczna. 
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. Faktura będzie wystawiona na każdą część osobno.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7.09.2021 r. do 15.09.2021 r.
Dopuszcza się przesunięcie realizacji wyjazdów o 2 do 3 dni z przyczyn niezależnych – warunki 
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atmosferyczne.

Kody CPV

60140000-1 Nieregularny transport osób

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

dzierżoniowski

Gmina

Niemcza

Miejscowość

Niemcza

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-09-07

Koniec realizacji

2021-09-15

Opis

Transport na trasie: Oleśnica – Niemcza – Oleśnica

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
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Opis

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

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym rzetelne wykonanie
zamówienia

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację
zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące
- nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

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 
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lub wykroczenie przeciwko środowisku - Załącznik nr 4
Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 03.09.2021 r. godz. 10:00
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 01/08/2021/DSLU” wraz z dokładnym adresem Wykonawcy
oraz za pośrednictwem bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeur-
opejskie.gov.pl
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Oferty.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany uważana jest za nieważną.
Oferta musi być kompletna.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium I: Cena (Wartość) oferty brutto – Waga 100 pkt.
C oferty najniższej – najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert;
C oferty badanej – wartość brutto oferty badanej;
LPC – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena;
LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 100 pkt.

Część: 2
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Tytuł części 2

Transport na trasie Oleśnica - Milicz - Oleśnica

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

TAK

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa osób na trasie: Oleśnica - Milicz – Oleśnica 
w  terminie od 08.09.2021 r. do 16.09.2021 r. dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych. 
7 wyjazdów.
Transport do: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Kolejowa 10, 56-300 Milicz. 
Wraz z przewodnikiem transport około 10-15 km przy każdym kursie.
Obowiązkowa opłata za parking
Adresy poszczególnych szkół w Oleśnicy: SP1 – ul. Armii Krajowej 47, SP2 – ul. Św. Jadwigi 1a, SP3 
– ul. Jana Kochanowskiego 8, SP4 – ul. Ignacego Paderewskiego 2, ZSP1 (SP6) – ul. Franciszka 
Kleeberga 4, SP7 – ul. 11 Listopada 10, SP8 – ul. Wiejska 38.
Wyjazdy jednodniowe, zgodnie z harmonogramem wyjazdów stanowiących załącznik do 
postępowania.
Na każdy wyjazd (dzień wyjazdowy) należy podstawić autokary zapewniające przewóz 50 osób plus 
miejsca dla 2 do 4 opiekunów. 
Adresy i godziny wyjazdów oraz powrotów zostały szczegółowo określone w załączniku pod nazwą 
HARMONOGRAM wyjazdów, który jest załącznikiem do postępowania.
Dopuszcza się składanie ofert na wybraną część zamówienia.
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prosi o skalkulowanie ceny za jeden kurs na wskazanych trasach oraz o podanie łącznej 
wartości za wszystkie kursy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Oferta. 
Harmonogram wyjazdów znajduje się w załączniku.
Cena brutto za kurs podana w ofercie musi być ostateczna. 
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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. Faktura będzie wystawiona na każdą część osobno.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 8.09.2021 r. do 16.09.2021 r.
Dopuszcza się przesunięcie realizacji wyjazdów o 2 do 3 dni z przyczyn niezależnych – warunki 
atmosferyczne.

Kody CPV

60140000-1 Nieregularny transport osób

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

milicki

Gmina

Milicz

Miejscowość

Milicz

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-09-08

Koniec realizacji

2021-09-16

Opis

Transport na trasie: Oleśnica – Milicz – Oleśnica

Czy występuje płatność częściowa

TAK
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące
- nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

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
Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 3.09.2021 r. godz. 10:00
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 01/08/2021/DSLU” wraz z dokładnym adresem Wykonawcy
oraz za pośrednictwem bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeur-
opejskie.gov.pl
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Oferty.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany uważana jest za nieważną.
Oferta musi być kompletna.

Typ
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

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

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym rzetelne wykonanie
zamówienia

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację
zamówienia

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium I: Cena (Wartość) oferty brutto – Waga 100 pkt.
C oferty najniższej – najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert;
C oferty badanej – wartość brutto oferty badanej;
LPC – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena;
LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 100 pkt.
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Część: 3

Tytuł części 3

Transport na trasie Oleśnica – Wrocław – Oleśnica 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

TAK

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa osób na trasie: Oleśnica – Wrocław – Oleśnica 
w  terminie od 06.09.2021 r. do 14.09.2021 r. dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych. 
14 kursów.
Transport do: Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, Na Grobli 17, 50-421 Wrocław
Adresy poszczególnych szkół w Oleśnicy: SP1 – ul. Armii Krajowej 47, SP2 – ul. Św. Jadwigi 1a, SP3 
– ul. Jana Kochanowskiego 8, SP4 – ul. Ignacego Paderewskiego 2, ZSP1 (SP6) – ul. Franciszka 
Kleeberga 4, SP7 – ul. 11 Listopada 10, SP8 – ul. Wiejska 38.
Wyjazdy jednodniowe, zgodnie z harmonogramem wyjazdów stanowiących załącznik do 
postępowania
Na każdy wyjazd (dzień wyjazdowy) należy podstawić autokary zapewniające przewóz 26 osób plus 
miejsca dla 2 opiekunów. 
Adresy i godziny wyjazdów oraz powrotów zostały szczegółowo określone w załączniku pod nazwą 
HARMONOGRAM wyjazdów, który jest załącznikiem do postępowania.
Przewoźnik jest zobowiązany do uiszczenia niezbędnych biletów parkingowych.
Dopuszcza się składanie ofert na wybraną część zamówienia.
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prosi o skalkulowanie ceny za jeden kurs na wskazanych trasach oraz o podanie łącznej 
wartości za wszystkie kursy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Oferta. 
Harmonogram wyjazdów znajduje się w załączniku.
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Cena brutto za kurs podana w ofercie musi być ostateczna. 
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. Faktura będzie wystawiona na każdą część osobno.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6.09.2021 r. do 14.09.2021 r.

Kody CPV

60140000-1 Nieregularny transport osób

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Gmina

Wrocław-Śródmieście

Miejscowość

Wrocław

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-09-06

Koniec realizacji

2021-09-14

Opis

Transport na trasie: Oleśnica – Wrocław – Oleśnica

Czy występuje płatność częściowa

TAK
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

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

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym rzetelne wykonanie
zamówienia

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację
zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące
- nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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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
Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 03.09.2021 r. godz. 10:00
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 01/08/2021/DSLU” wraz z dokładnym adresem Wykonawcy
oraz za pośrednictwem bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeur-
opejskie.gov.pl
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Oferty.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany uważana jest za nieważną.
Oferta musi być kompletna.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
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.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium I: Cena (Wartość) oferty brutto – Waga 100 pkt.
C oferty najniższej – najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert;
C oferty badanej – wartość brutto oferty badanej;
LPC – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena;
LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 100 pkt.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-08-26 - data opublikowania

-> 2021-09-03 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-09-06 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa 
transportowa osób na trasie: Oleśnica – Wrocław – Oleśnica w  ter...

-> 2021-09-07 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa 
transportowa osób na trasie: Oleśnica - Niemcza (Wojsławice) – Ol...

-> 2021-09-08 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa 
transportowa osób na trasie: Oleśnica - Milicz – Oleśnica w  term...
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-> 2021-09-14 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa 
osób na trasie: Oleśnica – Wrocław – Oleśnica w  ter...  / występuje płatność częściowa

-> 2021-09-15 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa 
osób na trasie: Oleśnica - Niemcza (Wojsławice) – Ol...  / występuje płatność częściowa

-> 2021-09-16 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa 
osób na trasie: Oleśnica - Milicz – Oleśnica w  term...  / występuje płatność częściowa


