Numer referencyjny: 06/2018/BZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonywanie usług transportowych (przewozu)
dla Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
w Pałecznicy
realizowanego w ramach projektu pn.
"Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa: Region spójny społecznie
Działanie 9.2.: Usługi społeczne I zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1.: Usługi społeczne I zdrowotne w regionie
Typ projektu: C.wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0380/17

Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności, z uwzględnieniem warunków i procedur, określonych
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, zmiany,
informacje itp. podlegają publikacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz http://www.parafia.palecznica.pl/ .

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Beneficjent - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
ul. św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
Telefon: 41/ 384 80 13, fax: 41/ 384 80 37 w.19
Adres poczty elektronicznej: pwdpalecznica@gmail.com
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych (obejmujących przywóz/odwóz)
na zajęcia codzienne i dodatkowe Uczestników/Uczestniczki Projektu pn. „Utworzenie Placówki
Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” oraz usługa transportowa na 60 jednodniowych
wyjazdów (m.in. do kina, teatru, muzeów, filharmonii, opery, zimą na narty, na basen, wycieczki
edukacyjne np. do zamku, ogrodu botanicznego, zoo) dla 45 Uczestników/Uczestniczek oraz 3
opiekunów grupy.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.

3.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
przedmiotu zamówienia.

4.

Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe

5.

Termin realizacji zamówienia: od 23.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani złożenia oferty wariantowej.

7.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.

Cena brutto za jeden kilometr podana w ofercie winna zawierać wszystkie składniki, składające się
na prawidłową realizację zamówienia.

9.

Termin

płatności

faktury:

do

21

dni

od

dnia

złożenia

prawidłowo

wystawionej

faktury/rachunku.
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III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i
doświadczenie

do

wykonania

zamówienia,

a

także

odpowiedni

potencjał

techniczny,

ekonomiczny i kadrowy, w szczególności wykonawca winien posiadać doświadczenie
w wykonaniu co najmniej jednej usługi transportu z udziałem osób niepełnosprawnych w
ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert.
2. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie:
spełnia/nie spełnia.
3. Posiadane doświadczenie w przewozie osób niepełnosprawnych stanowi kryterium oceny ofert.
IV. Podstawy do wykluczenia z postępowania:
1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika;
4) 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli wykonawca
złoży podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3
do zapytania. Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania
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nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
3. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty
dostępność ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w takim przypadku zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
V. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VI. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania
ofertowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pwdpalecznica@gmail.com .
Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z
zastrzeżeniem pkt.2).
2)

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

3)

Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w
pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na
stronie

internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication

oraz

http://www.parafia.palecznica.pl/ .
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załącznik nr 1 (Formularz ofertowy)
do niniejszego zapytania ofertowego.
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2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

b)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr
3 do niniejszego zapytania.

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
5. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone w sposób następujący:
Oferta na zadanie pn.
Wykonywanie usług transportowych (przewozu)
dla Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Pałecznicy
nie otwierać przed 20.06. 2018 r. do godz. 13:15
6.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia 20 czerwca 2018 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego:
w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii,
w Kancelarii parafialnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
2.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana,
jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia 20 czerwca 2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego:
w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii,
w Kancelarii parafialnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
IX. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, lub
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została złożona przez Wykonawcę:

3)
-

niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym
lub

-

powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy,

W związku z powyższym na spełnienie w/w warunku konieczne jest złożenie wraz z ofertą
wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr
3 do zapytania ofertowego.
X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w tym postępowaniu.
XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

L.p.

Opis kryterium

Waga
kryterium

Kryterium
„cena 1”

1

w ramach przedmiotowego
kryterium zamawiający
oceniać będzie zaoferowaną
cenę brutto za jeden kilometr,
wg wzoru obok

60 %

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana według
wzoru:
C1 min
C 1= ------------------ x 60
C1 bad
gdzie:
C 1 – cena brutto za jeden kilometr za transport na
zajęcia codzienne i dodatkowe
C1 min – najniższa cena brutto za jeden kilometr za
transport na zajęcia codzienne i dodatkowe spośród
złożonych ofert
C1 bad – cena brutto za jeden kilometr za transport na
zajęcia codzienne i dodatkowe oferty ocenianej
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25%

Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana według
wzoru:
C2 min
C 2= ------------------ x 25
C2 bad
gdzie:
C 2 – cena brutto za jeden kilometr za transport na 60
jednodniowych wyjazdów
C2 min – najniższa cena brutto za jeden kilometr za
transport na 60 jednodniowych wyjazdów spośród
złożonych ofert
C2 bad – cena brutto za jeden kilometr za transport na 60
jednodniowych wyjazdów oferty ocenianej

15 %

Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana w
następujący sposób:
 liczba zorganizowanych przewozów ON od 1 do 5 5 pkt
 liczba zorganizowanych przewozów ON od 6 do 10 10 pkt
 liczba zorganizowanych przewozów ON od 11 do 15
lub więcej - 15 pkt

100%

Maksymalna liczba punktów - 100 pkt

Kryterium
„cena 2”

2

w ramach przedmiotowego
kryterium zamawiający
oceniać będzie zaoferowaną
cenę brutto za jeden kilometr,
wg wzoru obok

Kryterium
„doświadczenie w
przewozach osób
niepełnosprawnych”

2.

w ramach kryterium
jakościowego zamawiający
oceniać będzie
doświadczenie wykonawcy w
przewozach z udziałem osób
niepełnosprawnych (ON)

Razem

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie z
poniższym wzorem:
P = C1+C2 + D
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach
C1 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena brutto za jeden kilometr za transport na
zajęcia codzienne i dodatkowe
C 2 – cena brutto za jeden kilometr za transport na 60 jednodniowych wyjazdów
D - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium doświadczenia w przewozach z udziałem osób
niepełnosprawnych
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.
3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
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4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
5.

Cena oraz inne warunki przedstawione przez wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym
etapie postępowania.

XII. Informacja o zastosowaniu tzw. procedury odwróconej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert według przyjętych kryteriów,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od
zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
XIII. Informacja o zakończeniu postępowania
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz

http://www.parafia.palecznica.pl/

informację o:
1)

wyborze wykonawcy,

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,
3) niezłożeniu żadnej oferty,
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach
postępowania zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.
XIV. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy.
XV.Termin związania ofertą
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,
b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
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c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d) unieważnienia postępowania, jeśli:
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, która spełnia wymogi zapytania ofertowego,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie
zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z
postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, wykonawcy nie przysługują w stosunku do zamawiającego
żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie
poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń
bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną.
Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia
wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,
4. wzór umowy – załącznik nr 4,
5. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wykonawca:
……………………….…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………..……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz ofertowy
zamówienia publicznego pn.

Wykonywanie usług transportowych (przewozu)
dla Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Pałecznicy
realizowanego w ramach projektu pn. "Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Oś
Priorytetowa: Region spójny społecznie Działanie 9.2.: Usługi społeczne I zdrowotne Poddziałanie 9.2.1.: Usługi
społeczne I zdrowotne w regionie Typ projektu: C.wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0380/17

1. OFERUJEMY NASTĘPUJĄCEW CENY ZA JEDEN KILOMETR USŁUGI:
Rodzaj usługi

Cena jednostkowa za usługę (za 1 km)

Transport (obejmujący
przywóz/odwóz) na zajęcia
codzienne i dodatkowe
Uczestników/Uczestniczki
Projektu
Transport na 60 jednodniowych
wyjazdów

Cena netto za jeden kilometr:
cyfrą w zł (0,00)

Cena brutto za jeden kilometr:
cyfrą w zł (0,00) - C1

Cena netto za jeden kilometr:
cyfrą w zł (0,00)

Cena brutto za jeden kilometr:
cyfrą w zł (0,00) - C2

* Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego.

2.

OŚWIADCZAMY,

ŻE

POSIADAMY

DOŚWIADCZENIE

W

PRZEWOZACH

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LICZBIE ………………………………….. (podać ilość wykonanych przewozów
z udziałem osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich trzech lat)
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3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami będącymi jego
integralną częścią i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

4.

Oświadczamy, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym.

5.

Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy (zał. nr 4 do zapytania).

6.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. przez okres 30
dni od dnia składania ofert.

7.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane
z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

8.

Części
zamówienia,
których
wykonanie
zamierzamy
powierzyć
podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
Nazwy (firmy) podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wskazanych części zamówienia
(o ile są znane):
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

9.

Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w
zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10. Informujemy, że jesteśmy / nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorstwem.
11. Oferta zawiera/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419).
Informacje

stanowiące

tajemnice

przedsiębiorstwa

zawarte

są

na

stronach:

………………………………………………………. oferty.
12. Informujemy, że legitymujemy się następującymi dokumentami, które są powszechnie dostępne w postaci
elektronicznej i znajdują się w ogólnodostępnych, bezpłatnych bazach danych:
1)

dokument: ……………………………………………….…….. adres: www ………………………………

2)

dokument: ……………………………………………….…….. adres: www ………………………………

...................………..
Miejscowość, data

……………..………………………..…………………
Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

/ * / - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykonawca:
……………………….…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………..……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonywanie usług transportowych (przewozu)
dla Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Pałecznicy
realizowanego w ramach projektu pn.
"Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa: Region spójny społecznie
Działanie 9.2.: Usługi społeczne I zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1.: Usługi społeczne I zdrowotne w regionie
Typ projektu: C.wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0380/17

prowadzonego przez PARAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA w Pałecznicy
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

…………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).,

w szczególności posiadam doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi transportu z
udziałem osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonywanie usług transportowych (przewozu)
dla Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Pałecznicy
realizowanego w ramach projektu pn.
"Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa: Region spójny społecznie
Działanie 9.2.: Usługi społeczne I zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1.: Usługi społeczne I zdrowotne w regionie
Typ projektu: C.wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0380/17

prowadzonego przez PARAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA w Pałecznicy
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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