Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	                     Nowa Dęba, dnia 03.12.14r.
Ul. M. Reja 3
39-460 Nowa Dęba

Zapytanie ofertowe

	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie zwraca się z prośbą 
o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na realizację zadania „Transport osobowy pracowników  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w 2015 roku”  
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest transport osobowy pracowników  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w 2015 roku .
2. Przedmiotem zamówienia jest transport osobowy (1-3 osoby jednorazowo) 
na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 
w godzinach od 07:30 do 15:00, z możliwością przedłużenia czasu pracy. Zamawiający zastrzega prawo do możliwości  transportu pracowników w dni wolne od pracy: soboty i niedziele. Transport odbywa się na podstawie zlecenia 
i karty drogowej. W tym czasie pojazd z kierowcą pozostaje cały czas do dyspozycji Zamawiającego. 
3.  Przewidywany przebieg kilometrów zamówienia wynosi 12.000km – 18.000km.
Przewidywany przebieg kilometrów określono na podstawie przejechanych kilometrów w okresie 01.01.2014 – 30.11.2014.
O liczbie przejechanych kilometrów decyduje m.in. zmiana przepisów prawa oraz liczba podopiecznych korzystających z pomocy i zmieniające się potrzeby Ośrodka.
Dokładne ustalenie liczby przewidywanych kilometrów do przejechania nie jest możliwa. Podana liczba kilometrów jest liczbą szacunkową, a faktyczna liczba przejechanych kilometrów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega zmniejszenie lub zwiększenie przewidywanego przebiegu kilometrów podanego w pkt 3.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:
1. Przedmiotem zamówienia jest transport osobowy pracowników  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w 2015 roku .
2. Przewoźnik musi posiadać uprawnienia do przewozu osób, zapewniać punktualne przewozy także w przypadkach awarii pojazdu, trudnych warunków atmosferycznych 
i innych niezależnych od zlecającego przewozy. 
3.Auto powinno być wyposażone w skuteczne ogrzewanie i klimatyzację i zapewniać odpowiedni standard przewozu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przewożonych osób,
5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy pojazdami posiadającymi aktualne badania techniczne i przystosowanymi do przewozu osób.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym osobom odpowiednich warunków, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie bezpiecznego i niezbędnego taboru 
do przewozu wszystkich przewożonych osób.
8. Wykonawca zapewnienia miejsca siedzące przewożonym osobom.
9. W razie uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości pojazdu wykonującego przewóz (brak ogrzewania, uszkodzone zamki drzwi, niesprawne ogumienie, niesprawna klimatyzacja itp.) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podstawienia samochodu zastępczego bez naliczania dodatkowych kosztów. 
10 Transport pracowników będzie świadczony samochodem osobowym, którego rok produkcji nie będzie starszy niż 10 lat oraz będzie wyposażony w:  trzy punktowe pasy bezpieczeństwa, poduszkę bezpieczeństwa dla pasażera siedzącego obok kierowcy, sprawną klimatyzację i instalację grzewczą oraz zagłówki – potwierdzeniem będzie złożone oświadczenie (załącznik nr 3). W przypadku złożenia w oświadczeniu roku produkcji auta powyżej 10 lat taka oferta ulegnie odrzuceniu. 
11. Dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczeń jest karta drogowa pojazdu. 
12. Wykonawca zgłasza się do uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy celem uzyskania potwierdzenia w karcie drogowej wykonania usług przewozowych w danym dniu ze szczególnym uwzględnieniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, oraz przebiegu kilometrów. 
13. Wykonawca odpowiada za prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym dokonywanie zapisów w karcie drogowej. 
14. Pracownicy MGOPS zobowiązani są do zapisywania w karcie drogowej imienia 
i nazwiska osoby korzystającej z pojazdu, trasy przejazdu, czasu rozpoczęcia i zakończenia jazdy oraz stanu licznika przed rozpoczęciem i po zakończeniu jazdy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do okazywania odczytu licznika i zapisów w karcie drogowej na każde żądanie osoby korzystającej z pojazdu. 
16. Osoba korzystająca z pojazdu ma obowiązek potwierdzić w karcie drogowej czytelnym podpisem zamieszczone w niej zapisy po wykonanej jeździe. 

 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia odbędzie się w terminie: 01 stycznia 2015r. – 31.12.2015r. 

4. Kryteria i wagi oceny ofert:
 cena - 100%
Zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę brutto za 1 kilometr.

5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pan Leszek Mirowski – Kierownik MGOPS w Nowej Dębie
Pani Sylwia Kucharska – samodzielny referent, 
tel./fax: 15 846 3494  
adres e-mail: mgops@nowadeba.pl" mgops@nowadeba.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej MGOPS: nowadeba.naszops.pl

     6. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w sekretariacie Ośrodka ( I piętro ) pokój nr 1 w terminie do dnia: 11 grudnia 2014r. 
do godziny 08.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na transport na 2015 rok”.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 3. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być  sporządzona  w  języku  polskim. 
4. Ofertę  stanowi  formularz  ofertowy  (załącznik  nr  1 ) i oświadczenie (załącznik nr 3).
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie  przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, w taki sposób, aby nie budziło to żadnych  wątpliwości co do możliwości ich  wcześniejszego otwarcia  lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zamian w treści ofert po upływie terminu składania ofert.
8. Oferty  złożone  po  terminie  składania  ofert  nie będą rozpatrywane.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

Otwarcie i badanie ofert:
1.	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, 39-460  Nowa  Dęba, ul. Reja 3  w pokoju nr 2 w dniu 
11 grudnia 2014r. o godz. 08.10
2.	Otwarcie ofert jest jawne.
3.	Bezpośrednio przed  otwarciem  ofert  Zamawiający poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.
5. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny ofert. 
6. O wyborze najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę firmy, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle streszczenie oceny ofert do Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
7. Zamawiający nie podpisze umowy na wykonanie zadania w przypadku, gdy zaoferowana najniższa cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Załączniki:
Wzór oferty Wykonawcy
	projekt umowy
	oświadczenie 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania MGOPS w  Nowej Dębie do zawarcia umowy.


Wzór oferty wykonawcy – załącznik nr 1
……………………………
Pieczęć Wykonawcy
					Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. M. Reja 3
39-460 Nowa Dęba

Oferta Wykonawcy
Na podstawie warunków zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym  proponujemy  wykonanie pełnego zakresu zadania , będącego przedmiotem zamówienia „Transport osobowy pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w 2015 roku”:
za cenę  za jeden kilometr:
w kwocie brutto złotych:………………………………
(słownie:.........................................................................................................................)
Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
	Jednocześnie oświadczamy, że:

	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia,
	posiadamy wiedzę i doświadczenie,

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Ponadto:
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
- Zapoznaliśmy  się z projektem umowy i akceptujemy jego zapisy.
- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

Nr faxu lub adres e-mail, pod który należy kierować wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania………………………………………………
Nr  telefonu kontaktowego…………………………………

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.


Data:  ...................					              .............................................
						                                   (podpis i pieczęć)		

