Siennica, dnia 30.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PMU/2021
na organizację podróży na mobilność dwóch grup po 17 uczniów i po 3 opiekunów
(łącznie 34 uczniów i 6 opiekunów) w zakresie zapewnienia transportu Siennica –
lotnisko Warszawa lub Modlin, transportu lotniczego Warszawa lub Modlin – Porto
(Portugalia), transfer z lotniska w Porto do miejsca zakwaterowania w Barcelos/Bradze,
transfer z miejsca zakwaterowania w Barcelos/Bradze na lotnisko w Porto, transport
lotniczy Porto (Portugalia) – Warszawa lub Modlin, transportu Warszawa lub Modlin –
Siennica.

I

INFORMACJE OGÓLNE:

Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.pt. „PoCLILujmy”.
2. Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 34 uczniów
i uczennic kształcących się w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy
w obrębie kompetencji kluczowych w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym,
społecznym i w zakresie uczenia się, przedsiębiorczości oraz w zakresie świadomości
i ekspresji kulturalnej.

1.

II

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja podróży na mobilność 2 grup po 17 uczniów
i po 3 opiekunów (łącznie 34 uczniów i 6 opiekunów) do Barcelos/Bragi w Portugalii.

III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie dotyczy zorganizowania dla 34 uczniów i 6 opiekunów osób biorących
udział w projekcie (2 grup po 17 uczniów i po 3 opiekunów) transportu na i z lotniska
krajowego, transportu międzynarodowego lotniczego, transportu z i na lotnisko w
Portugalii w terminach:
I grupa: 5 czerwca 2021r. - 12 czerwca 2021r.
II grupa: 12 czerwca 2021r. - 19 czerwca 2021r.
UWGA: ostateczne terminy mobilności poszczególnych grup zostaną podane co
najmniej na 2 tygodnie przed planowaną organizacją mobilności. wykonawca usługi
zapewnia jej wykonanie zgodnie z zasadami postępowania i obostrzeniami
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sanitarnymi obowiązującymi w okresie realizacji usługi. Mobilność każdej grupy
obejmuje 7 dni w tym 2 dni podróży i 5 dni pobytu w miejscu mobilności.
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:
a) Zapewnienie transportu samochodowego każdej z 2 grup uczniów po 17 osób i po 3
opiekunów na grupę łącznie 6 opiekunów (razem 34 osób). Transportu na trasie
Siennica – lotnisko w Warszawie lub Modlinie, lotnisko Warszawa lub Modlin Siennica. Transport musi zapewniać przewóz indywidualnego bagażu uczestników.
b) Zapewnienie transportu lotniczego wylot i przylotu na trasie lotnisko z Polski
(Warszawa lub Modlin) do Porto w Portugalii
 Rezerwacja i opłacenie biletów lotniczych z bagażem pod pokład dla
uczestników podróży.
 Zapewnienie najkrótszego czasu przelotu.
 Transfer lotniczy musi zapewnić rozpoczęcie podróży i dotarcie do
Barcelos/Bragi w ustalonych terminach rozpoczęcie mobilności zgodnie z pkt.
1.
c) Zapewnienie sfinansowania testów na COVID-19 wymaganych przy przekraczaniu
granic Polski i Portugalii w przypadku obowiązywania wymogu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z zamawiającym oraz otrzymania zgody
co do szczegółów wykonania zamówienia, w tym:
 Tras przejazdów oraz sposobów organizacji przejazdu,
 Planowanego sposobu realizacji transportu,
4. Rozliczenie za usługę odbędzie się fakturą po zrealizowaniu usługi. Podstawą do
wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający prawidłowe
wykonanie usługi podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego wraz z przedłożoną
przez Wykonawcę informacją o opłaceniu wszystkich kosztów związanych z usługą.
5. Kod CPV i nazwa:
63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
IV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy, ul Mińska 38, 05-332 Siennica
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekty@zssiennica.pl zawierające scany
oryginalnych dokumentów prawidłowo wypełnionych. Oferent ma obowiązek dostarczyć
oryginalne dokumenty przesłane w formie elektronicznej na żądanie zamawiającego.
W tytule wiadomości e-mail niezbędne jest wskazanie numeru zapytania ofertowego:
3/PNM/2021
2. Oferty wypełnione na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1)
należy złożyć do dnia 07 maja 2021 r. do godziny 15:00 – decyduje data i godzina
wpływu do zamawiającego nie zależnie od formy złożenia oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

V
WARUNKI UDZIAŁU W
PRZYGOTOWANIA OFERTY

POSTĘPOWANIU

oraz

OPIS

SPOSOBU

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym i zawierać co najmniej:
 Nazwę i adres oferenta,
 Datę sporządzenia,
 Termin ważności oferty min. 30 dni od dnia złożenia.
 Cenę brutto w PLN
2. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia..
3. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego
wykonania zamówienia.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy
są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
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. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty niezależnie
od wyniku postępowania.
8. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Ewentualne ryzyko związane z zmianą terminu realizacji mobilności oraz
zmianą liczebności grupy ponosi wykonawca i powinien uwzględnić to w cenie oferty.
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9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę
całkowitą brutto wyrażoną w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od
razu ujęte w obliczaniu ceny tak, aby wyliczona cena za realizację przedmiotu
zamówienia była ceną ostateczną.
10. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
11. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
12. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta1
oraz opieczętowany pieczęcią firmową Formularz ofertowy stanowiący załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
c) dokumenty potwierdzające doświadczenie wskazane w pkt. V.2
d) wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych lub równoważny
dla oferentów z innego kraju UE niż Polska oraz oświadczenie o spełnieniu
wymogów świadczenia usług turystycznych w swoim kraju.
e) Oferty nie spełniające warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu,
podlegające wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.
f) W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
g) Ocena spełnienia kryteriów dostępowych określonych w niniejszym postępowaniu
dokonana zostanie zgodnie z zasadą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w ofercie oraz dokumentacji złożonej wraz z ofertą.

VI

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami
zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Oferent
nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
2. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie z
poniższych kryteriach:
 cena
Oferent, który zaoferował najniższa cenę brutto otrzymuje 100 pkt.
Osobę ( z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta w
obrocie gospodarczym.
Pracownika Oferenta, który jest umocowany w ramach wykonywanych obowiązków do składania ofert. Oferta
winna być opatrzona pieczęcią funkcyjną lub wymieniać imię i nazwisko takiej osoby oraz stanowisko.
1
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Dla pozostałych oferentów punktacja za cenę obliczana będzie wg wzoru:
najniższa oferowana cena netto czy brutto
C= ----------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto w ofercie badanej
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów określoną w oparciu o wyżej wymienione kryterium.

VII

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w postaci aneksu, w przypadku gdy:
a) Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia,
b) Zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
c) Zmiana umowy nie może dotyczyć ustalonego wynagrodzenia za usługę.
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu
w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są
rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania
ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów
mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub
Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu
realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź
terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony
Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też
Pośredniczącej.

VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający opublikuje wówczas
w Zapytaniu Ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego. W razie
konieczności Zamawiający wydłuży termin składania ofert z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności podatków.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jeśli po wezwaniu do udzielenia
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. W wypadku różnicy w samej treści zapytania lub między treścią Zapytania opublikowaną
w Bazie Konkurencyjności, a treścią zawartą w pliku stanowiącym załącznik do tego
Zapytania, lub opublikowaną w inny sposób, stosuje się treść korzystniejszą dla
Wykonawców, a w razie gdy są one równie korzystne, pierwszeństwo ma treść
korzystniejsza dla Zamawiającego, a gdy wcześniejsze reguły nie znajdują zastosowania,
pierwszeństwo ma treść opublikowana bezpośrednio w Bazie Konkurencyjności.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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