
 

 
 

Zapytanie ofertowe 
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2,                            
63-000 Środa Wielkopolska zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę transportową-  
dowóz uczestników projektu na zajęcia/warsztaty w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług 
społecznych w powiecie średzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 

 
Środa Wielkopolska, dnia 20.02.2017 r. 

Zapytanie ofertowe 
1. Zamawiający: 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  
ul. Szkolna 2      
63-000 Środa Wielkopolska 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
 Usługa transportowa – dowóz uczestników projektu na zajęcia/warsztaty, tj.: 
 

a) Dla Partnera projektu – Gminy Krzykosy/Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach: 
 Dowóz uczestników projektu na  zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - warsztaty 

teatralne i warsztaty plastyczne. 
 Maksymalna liczba osób w grupie: 15 dzieci + osoba sprawująca opiekę nad nimi. 
 Przewidywana liczba kilometrów miesięcznie: 100. 
 Szczegółowe terminy wykonania usługi – grafik po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 Termin realizacji: od momentu podpisania umowy do 30.06.2018 r. 

 
b) Dla Partnera projektu – Gminy Dominowo/Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie: 

 Dowóz uczestników projektu na  zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - warsztaty 
teatralne i warsztaty plastyczne. 

 Maksymalna liczba osób w grupie: 30 dzieci + osoba sprawująca opiekę nad nimi. 
 Przewidywana liczba kilometrów miesięcznie: 100. 
 Szczegółowe terminy wykonania usługi – grafik po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 Termin realizacji: od momentu podpisania umowy do 31.12.2017 r. 

 
c) Dla Partnera projektu – Gminy Zaniemyśl/Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu: 

 Dowóz uczestników projektu na  warsztaty. 
 Maksymalna liczba osób w grupie: 17 osób + osoba sprawująca opiekę nad nimi. 
 Przewidywana liczba kilometrów na 1 spotkanie: 54. 
 Szczegółowe terminy wykonania usługi – grafik po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 Termin realizacji: od momentu podpisania umowy do 30.09.2018 r. 

 
d) Dla Partnera projektu – Gminy Nowe Miasto nad Wartą/Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 

Mieście nad Wartą: 
 Dowóz uczestników projektu na  zajęcia do Placówki Wsparcia Dziennego w Boguszynie. 
 Maksymalna liczba osób w grupie: 11 dzieci + osoba sprawująca opiekę nad nimi. 
 Przewidywana liczba kilometrów miesięcznie: 552. 
 Szczegółowe terminy wykonania usługi – grafik po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 Termin realizacji: od momentu podpisania umowy do 30.09.2018 r. 

 
3. Opis przygotowania oferty cenowej: 

a) ofertę należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2, 63-000 
Środa Wielkopolska osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 27 lutego 2017 r. do 
godz. 10.00 

b) propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. 
c) dopuszcza się składanie częściowych ofert. 

 
6.    Kryteria oceny oferty:  



 

a) Cena – 100%: 
Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik do 
niniejszego zapytania. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami    
i obciążeniami.  

b) Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”: 
Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg. wzoru: 
C=(Cmin:C0) x 100,  
gdzie: C – liczba punktów, Cmin  - najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę – 100. 
 
W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty decydować będzie 
Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z oferentami. 
 

c) Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 

 
7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na 

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wraz  
z ofertą. 

 
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta.  
Jeśli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 

9. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
 Małgorzata Kapturska –  Tel. 61 287 06 40 

 
10. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach procedury konkurencyjności i nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

      1. Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ OFERTOWY   
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Środzie Wielkopolskiej 
ul. Szkolna 2,  63-000 Środa Wielkopolska 
tel. 61 287 06 40, pcprsrodawlkp@pro.onet.pl  

WYKONAWCA:  
                                  ………………………………………………………………………….. 
Siedziba/Adres:  
                                     ………………………………………………………………………….. 
Nr telefonu /e-mail : 
                                ………………………………………………………………………….. 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: usługi transportowe - dowóz uczestników projektu                       

na zajęcia/warsztaty dla uczestników projektu ,,Zwiększenie dostępności do usług społecznych             
w powiecie średzkim” przedstawiam ofertę dla: 
□ Partnera Projektu: Gmina Krzykosy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 
 
………………..…złotych netto/km ………….……… złotych brutto/km 
 
□ Partnera Projektu: Gmina Dominowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie 
 
………………..…złotych netto/km ………….………… złotych brutto/km 
 
□ Partnera Projektu: Gmina Zaniemyśl/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu  
 
………………..…złotych netto/km ………….……… złotych brutto/km 
 
□ Partnera Projektu: Gmina Nowe Miasto nad Wartą/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 
nad Wartą1  
 
  ……………….. złotych netto/km ………….……….. złotych brutto/km 

 
Oświadczam/my, że: 

1. Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Zapoznałem/am się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie  

i niezbędnych do realizacji postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tj.  (t. j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922 ze zm.) – dotyczy osób fizycznych. 

5. Oświadczam, że nie jestem/nie jesteśmy2 powiązany/powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia. 

 
          Podpisano: .................................................................... 

        (podpis Wykonawcy) 

 

 

 
 

                                                           
1 Zaznacz właściwy kwadrat 
2 Niewłaściwe skreślić 


