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SP.261.01.2020 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 30 tys. euro na zrealizowanie 3 wyjazdów edukacyjnych do Powsina i Warszawy uczniom i 
opiekunom Szkoły Podstawowej nr 7  z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.  Przedmiot zapytania 
związany jest z realizacją projektu  „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole 
Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowanego   z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności,  zgodnie z zapisami 
podrozdziału 6.5.2. zasada konkurencyjności, na podstawie norm zawartych w Wytycznych                           
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020  zwanych dalej „Wytycznymi” . 
Zamawiający  
Nabywca : Gmina Miasto Ełk ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP: 848-182-54-38  
Odbiorca:  Szkoła Podstawowa nr 7  z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48, 19-
300 Ełk 
Nazwa programu: Projekt „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej 
nr7  z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Zasady prowadzenia postępowania 
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie Zapytania 
ofertowego na zasadach określonych w procedurze zawierania umów w ramach projektu 
Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7  z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
2. zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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Przedmiotem zamówienia są 3 jednodniowe, autokarowe wyjazdy edukacyjne do Powsina i 
Warszawy uczniom i opiekunom Szkoły Podstawowej nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, 
formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1, do niniejszego zapytania. 

 
  Zgodnie z normami zawartymi w wytycznych, zapytanie ofertowe zostało upublicznione na oficjalnej 
stronie internetowej zamawiającego tj. Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. 

 
I. W ramach zapytania, zaprasza Państwa do przesłania formularza ofertowego                                   
w poniższym zakresie: 
Zamówienie zostało podzielone na trzy części. 
 

Lp. Nazwa usługi/przedmiotu dostawy Opis 

1 Wyjazdy edukacyjne 

CZEŚĆ 1. Wyjazd do Warszawy (Wydział Fizyki UW) 

CZEŚĆ 2. Wyjazd do Powsina 

CZEŚĆ 3. Wyjazd do Warszawy (British Council) 

 
1. W ramach złożonego formularza ofertowego należy podać ceny brutto w złotych zgodnie z 

podanym formularzem ( załącznik nr 1) do niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z wykonawców może złożyć 
ofertę na jedno, dwa, trzy  lub wszystkie części zamówienia. 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług 
towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkich 
innych usług dodatkowych niewymienionych z nazwy a niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia. 

       II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Terminy realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą (na każdą część zamówienia odrębnie/ 
łącznie) 14 dni  od dnia podpisania umowy, nie później niż  12.06.2020 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie Wytycznych w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 
2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.  
2. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane 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 szczególności poprzez:  
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a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej  

2. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji  

a. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  

b. pozostawanie 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  

3. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:  

a. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu  

b. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu 
wytycznymi)  

4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego , Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny.  

5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  

6. Przedstawi nieprawdziwe informacje.  

7. Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, 
a niezgodność ma charakter istotny.  

8. Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 
Zamawiającego  

9. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu 
środki ochrony prawnej.  

10. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty 
równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. 
Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie 
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać 
spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.  

 

 IV.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  
WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani 
przedłożyć:  

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 
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Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie o braku powiązań 
kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  
 
Inne wymagane dokumenty: 
2.  Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
3.  Zaakceptowany wzór umowy- Załącznik nr 3 do zapytania.  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której powinien zaznaczyć których części zamówienia 
dotyczy oferta. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania ofertowego 
stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się 
przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod 
warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje. 
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą ofertę. 
Ofertę należy złożyć: w formie elektronicznej na adres ksiegowosc.sp7@interia.pl; pocztą lub 
osobiście w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) i oznakować w 
następujący sposób: „Oferta na zrealizowanie 3 wyjazdów edukacyjnych uczniom i opiekunom 
Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  w Ełku ”. Na kopercie należy podać dane 
Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, adres e-mail). 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 
opisane oraz dodatkowo  oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi  w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk  lub przesłać pocztą tradycyjną 
kurierem lub elektronicznie do dnia 28.02.2020 do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie 
nie będą zwracane. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r. o godz.11.00, w siedzibie Zamawiającego,  
(gabinet dyrektora). Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
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W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. W formularzu cenowym Wykonawca zobowiązany jest podać ceny za 
poszczególny asortyment. 
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu 
ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę 
netto. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr  Nazwa kryterium Waga 

1 .  Cena   90 % (90 pkt) 

2 . Termin realizacji 10%  ( 10 pkt) 

 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 

Nr 
kryterium  

Wzór 

1. 

Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 90%, gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie 

2. 
Termin realizacji– od dnia podpisania umowy: 

 w skali od 0 do 10 punktów  
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3. Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria 
oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.  

4.  Zamawiający przewiduje, iż dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

5. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert 
oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Zapytaniu, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do 
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej 
pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. kompletu ważnych oświadczeń, a 
następnie wezwie do przedłożenia wymaganych Zapytaniem dokumentów. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

− oczywiste omyłki pisarskie, 
− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

IX.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu oferty, w 
którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umów i w przypadku wybrania jego oferty 
jest gotów do podpisania umowy na podanych prze Zamawiającego warunkach. 

	X.		INFORMACJE	O	SPOSOBIE	POROZUMIEWANIA	SIĘ	ZAMAWIAJĄCEGO	Z	WYKONAWCAMI		
ORAZ	 PRZEKAZYWANIA	 OŚWIADCZEŃ	 LUB	 DOKUMENTÓW,	 A	 TAKŻE	 WSKAZANIE		
OSÓB	UPRAWNIONYCH	DO	POROZUMIEWANIA	SIĘ	Z	WYKONAWCAM	

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego do 
upływu połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpatrywania. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
2.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a jeżeli zapytanie jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza je także na tej stronie. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku 
polskim. 
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4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie  lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugie niezwłocznie potwierdza fakt ich  otrzymania. 
5.  Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie  może 
ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
a) Oferty należy składać do dnia 28.02.2020 oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.  
b) Miejsce składania ofert:  
• osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr7 z OI,  ul. Jana Kilińskiego 48, 
19-300 Ełk  
• pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Szkoła 
Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48,  19-300 Ełk  
• pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ksiegowosc.sp7@interia.pl  
• Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: koordynator projektu Mariola 
Młodzianowska, e-mail:mariola_mloda@interia.pl, tel. 606458336 
7) Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania. 

 
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.  
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”, 
informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 
Ul. Jana Kilińskiego 48 
19-300 Ełk 
tel.: 87 732 60 90,  
e-mail: sp7.elk@edu.pl 
http://www.sp7.elk.pl/ 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zrealizowanie 3 wyjazdów 
edukacyjnych uczniów i ich opiekunów  Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  
w  Ełku,   prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na podstawie wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 
2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju. 

3) w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.   
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5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− 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 
(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);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

7) Nie przysługuje Pani/Panu: 
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo 
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 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.  

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty 

2) „Oświadczenie wykonawcy” 

3)  Wzór umowy 

 


	Przedmiotem zamówienia są 3 jednodniowe, autokarowe wyjazdy edukacyjne do Powsina i Warszawy uczniom i opiekunom Szkoły Podstawowej nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1, do niniejszego zapytania.
	Przedmiotem zamówienia są 3 jednodniowe, autokarowe wyjazdy edukacyjne do Powsina i Warszawy uczniom i opiekunom Szkoły Podstawowej nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1, do niniejszego zapytania.
	2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedno, dwa, trzy  lub wszystkie części zamówienia.
	3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niewymienionych z nazwy a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

	II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	Terminy realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą (na każdą część zamówienia odrębnie/ łącznie) 14 dni  od dnia podpisania umowy, nie później niż  12.06.2020

	III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
	1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju. 2. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane 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 szczególności poprzez:
	a.uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
	2.posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
	a.pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
	b.pozostawanie 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
	3.W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
	a.nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
	b.złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)
	4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego , Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
	5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
	6. Przedstawi nieprawdziwe informacje.
	7. Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny.
	8. Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
	9. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
	10. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
	IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.
	W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani przedłożyć:

	V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
	VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
	1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	1.
	Cena
	Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 90%, gdzie:
	- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
	CenaLiczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 90%, gdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie
	2.
	Termin realizacji– od dnia podpisania umowy:
	Termin realizacji– od dnia podpisania umowy: w skali od 0 do 10 punktów
	3. Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
	4.  Zamawiający przewiduje, iż dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
	5. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Zapytaniu, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. kompletu ważnych oświadczeń, a następnie wezwie do przedłożenia wymaganych Zapytaniem dokumentów.
	6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
	7. Zamawiający poprawia w ofercie:
	− oczywiste omyłki pisarskie,
	− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
	− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

	IX.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
	Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
	Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu oferty, w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umów i w przypadku wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych prze Zamawiającego warunkach.
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