Białystok, dnia 04.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

Uniwersytet w Białymstoku, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym na: Świadczenie usługi
przewozu osób dnia 14.04.2019r. będących uczestnikami projektu pt. „Akademia Trzeciego Wieku”, nr
w systemie SL2014: POWR.03.01.00-00-T247/18, złożonym w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.
1.

Warunki wykonania zamówienia:
a) Zamówienie obejmuje usługę przewozu osób na trasie Łomża (miejsce wyjazdu: Plac Niepodległości) –
Białystok (miejsce docelowe: Aula Dydaktyczno- Widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
UwB, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok).
b) Planowana (szacunkowa) liczba osób: 58.
c) Termin realizacji usługi: 14.04.2019 r.
d) Harmonogram świadczenia usługi:

L.p.

Data

1

14.04.2019

Godzina wyjazdu z Łomży
(Osiedlowy Dom Kultury, ul. Stefana
Małachowskiego 4) do Białegostoku (Aula
Dydaktyczno- Widowiskowa Wydziału
Pedagogiki i Psychologii, UwB, ul. Świerkowa
20, 15-328 Białystok)
12:00

Godzina wyjazdu z Białegostoku (Aula
Dydaktyczno- Widowiskowa Wydziału
Pedagogiki i Psychologii, UwB, ul. Świerkowa
20, 15-328 Białystok) do Łomży (Osiedlowy
Dom Kultury, ul. Stefana Małachowskiego 4)
19:30

2. Szczegółowe wymagania:
a) utrzymanie czystości i porządku w autobusie,
b) zapewnienie sprawności technicznej autobusu (w tym ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC,
ubezpieczenie NNW),
c) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy,
d) niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu w przypadku awarii używanego autobusu,
e) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie/busie pasażerów,
f) zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników szkoleń,
zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.),
g) przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem przejazdów, w tym
też odpowiednie reagowanie na warunki pogodowe,
h) kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się wysoką kulturą osobistą,
i) zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami.
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3.

Kryterium wyboru oferty:
- cena ofertowa brutto - 100%
KRYTERIUM „CENA OFERTOWA BRUTTO” - 100% (C): Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może
uzyskać wynosi 100.Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
C

4.

5.

6.

7.

8.

=

Cmin
———— x 100 pkt.,
Cx

gdzie:

C
Cmin

=
=

Cx

=

liczba punktów za kryterium „cena”;
najniższa cena wynikająca z ofert
niepodlegających odrzuceniu;
cena oferty badanej.

Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS lub wpis do ewidencji
działalności gospodarczej) – chyba, że dostęp do ww. odpisów/rejestrów jest możliwy elektronicznie z
poziomu do którego ma dostęp Zamawiający.
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – (załącznik nr 2)
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
a) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia.
b) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności: należny podatek VAT,
zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
c) Cena całkowita jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
Sposób rozliczenia:
a) rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi;
b) wynagrodzenie zostanie dokonane w terminie 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej
faktury VAT.
Obowiązek złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych. Każdy z Wykonawców wraz
z ofertą składa oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – brak złożenia ww.
oświadczenia skutkuje odrzuceniem przedmiotowej oferty. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności (…) prze powiązania 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Nie przewiduje się zmiany umowy -na etapie przedmiotowego zapytania ofertowego nie określa się
warunków istotnych zmian umowy – z zastrzeżeniem, że termin realizacji umowy w zakresie godzinowym –
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może ulec lekkiej modyfikacji tj.+/- 60 minut i może wynikać z sytuacji pogodowej, związanej z potrzebami
uczestników/czek projektu – ww. zmiana nie wpływa na charakter umowy i nie stanowi istotnej zmiany
warunków umowy.
9. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
10. Miejsce, termin i forma złożenia oferty:
a) Oferty oraz wszelkie inne dokumenty wymagane w powyższym zamówieniu, należy składać w terminie
do 12.04.2019 r. drogą elektroniczną na adres: t.sosnowski@uwb.edu.pl ; t.sosnowski1@gmail.com .
b) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie
z dokumentem rejestrowym. Jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż to wynika z dokumentów
rejestrowych, do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie
osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika
z rejestru.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień
dotyczących treści oferty.
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną oraz
poprzez upublicznienie w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
b) Zamawiający zawrze pisemną umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
c) Z uwagi na pilność realizacji zamówienia, wybór oferty nastąpi w dniu 13.04.2019 r. Wykonawca
winien być gotowy do realizacji zamówienia w dniu 14.04.2019 r. zgodnie ze zobowiązaniem
przedstawionym w ofercie.
12. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Dr hab. Tomasz Sosnowski (e-mail: t.sosnowski@uwb.edu.pl;
t.sosnowski1@gmail.com, tel. 504006109) Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku.
11.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B,
15-328 Białystok;
2) kontakt do inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie w Białymstoku: adres e-mail:
iod@uwb.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
a) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi przewozu
osób dnia 14.04.2019r. będących uczestnikami projektu pt. „Akademia Trzeciego Wieku”, nr w
systemie SL2014: POWR.03.01.00-00-T247/18, złożonym w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18”, prowadzonym w trybie
rozeznania rynku;
b) archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 29 styczna 2018 r. Prawo zamówień Publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.) oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie archiwizacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Strona 3 z 4

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz innym
uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji w/w celów,
w szczególności zgodnie z ustawą Pzp, Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr umowy POWR.03.01.00-00-T247/18-00, ustawą
o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie
archiwizacji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
*
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
**
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odwołania lub zmiany zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyny.

Białystok, dnia 04.04.2019 r.

OPRACOWAŁ:

dr hab. Tomasz Sosnowski
Ekspert ds. monitoringu i realizacji wsparcia
w projekcie z ramienia Wydz. PiP
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