
 

 

    „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”  
Projekt realizowany przez partnerstwo Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica i Gminy Płużnica 

 

Płużnica, 17.09.2021 r.  

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju 

Gminy Płużnica 

Płużnica 37A 

87-214 Płużnica  

  

  

PROCEDURA WYBORU PRZEWOŹNIKA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOWOZÓW I INNYCH 

PRZEJAZDÓW NIESAMODZIELNYCH UCZESTNIKÓW W RAMACH KLUBÓW SENIORA 

  

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest 

realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora  

w Gminie Płużnica – II edycja”, umowa nr UM_WR.433.1.247.2019, poszukuje przewoźnika, który 

realizował będzie usługi dowozów uczestników na zajęcia do Klubów Seniora i inne przejazdy 

niesamodzielnych seniorów na terenie Gminy Płużnica, w okresie od października 2021 r do 

31.03.2023 r.  

 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne 
społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. 
 
W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 90 uczestniczek/uczestników projektu   - 

niesamodzielnych seniorów z terenu Gminy Płużnica. 

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozów uczestników na zajęcia do 6 Klubów 
Seniora (Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy) i inne przejazdy 
niesamodzielnych seniorów na terenie Gminy Płużnica w okresie od X.2021 do III.2023. 

2.  Dowozy do klubów odbywać się będą z miejsca zamieszkania uczestników projektu (teren Gminy 

Płużnica) do 6 Klubów Seniora (Czaple, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Płąchawy). 

3. Inne przejazdy niesamodzielnych seniorów odbywać się będą na terenie Gminy Płużnica z miejsca 

zamieszkania uczestników projektu (teren Gminy Płużnica) do lekarzy, na rehabilitację, do Urzędu 

Gminy, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej itp. 

4. Świadczenie usług przejazdu musi się odbywać busami. 

5. Szacowana ilość kilometrów w projekcie = 40 000 

6. Terminy, miejsca i godziny przejazdów będą ustalane z Wykonawcą na 7 dni przed realizacją usług. 

7. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na usługi. 

8. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość kilometrów jest ilością orientacyjną, służącą do 

skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, 

któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację usług w podanych  

ilości, gdyż może one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej. 

9. Pojazdy uczestniczące w realizacji usług muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, 

muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania 
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techniczne. Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania 

techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach 

związanych z przewozem osób. 

10.  Rozliczenie usług odbywać się będzie sukcesywnie. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę 

raz w miesiącu. 

11.  Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie 

ulega zmianie przez cały okres realizacji usług. 

12.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
 

II. Kod CPV 

60140000-1 – Nieregularny transport osób 

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014–2020.   

 

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie 

wykonywanych zadań, prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki: 
 
A)  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wpisem 
do właściwego rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadają status Podmiotu 
Ekonomii Społecznej powyżej 1 roku od daty złożenia oferty 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wpis do CEiDG 
lub inny równoważny; w przypadku oferty Podmiotu Ekonomii Społecznej dokument potwierdzający 
że jest Podmiotem Ekonomii Społecznej. 
  
B)   Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
zdrowia na etapie realizacji usługi. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
C)  Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
-  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
-  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO; 
-  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
-  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. 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku 

 

IV. Sposób przygotowania i składania ofert  

1. Miejsce składania ofert:  

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica  

 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na Formularzu oferty (Załącznik  

nr 1) w zamkniętej opisanej kopercie: „Dowozy - Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”. 

 

3. Do oferty należy załączyć: 

- klauzulę informacyjną - załącznik nr 2 

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3 

- wpis do CEiDG lub inny równoważny; w przypadku oferty Podmiotu Ekonomii Społecznej dokument 
potwierdzający, że jest Podmiotem Ekonomii Społecznej. 
 

4. Oferta musi być złożona do 27.09.2021 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.  

 

6. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 

 

7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.  

  

V. Kryteria oceny ofert  

1) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA KRYTERIUM „Cena”: 

1. Oferta powinna zawierać koszt całkowity.  

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie. 

3.  Cena  podana  w  ofercie  powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 

 

Opis kryterium - cena oferowanej usługi:  

Waga kryterium 80% punktów. 

Kryterium oceniane jest według wzoru:  

PC=((Cmin / Cof)*80%)*100, gdzie: 

PC -liczba punktów przyznanych ofercie, 

Cmin –najniższa zaoferowana cena, 

Cof –cena oferty ocenianej, 

100 –współczynnik stały. 

 

2) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA KRYTERIUM „Podmiot Ekonomii Społecznej”: 

Waga kryterium –20% punktów. 

Jeżeli ofertę złoży Podmiot Ekonomii Społecznej oferta otrzyma +20 pkt. 
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VI. Zapytanie o przedmiot zamówienia 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795, a.huzarska@trgp.org.pl  

    

VII. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu 

oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, 

Inspekcja Transportu Drogowego). 

2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kursów przewozu uczestników projektu z przewozem osób 

spoza projektu. 

3. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenia.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  

5. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 

złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów.  

8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert.  

9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, 

za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w 

zakresie:  

a) Terminu realizacji umowy;  

b) Harmonogramu realizacji umowy;  

c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy;  

d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);  

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian 

w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź 

zmiany załączników do umowy. 
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