
 
 

 

Projekt „Aktywna Korzkiew - utworzenie placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży” jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/AK/2021 

z dnia 25.02.2020 r.  

 
 

Dotyczące projektu „Aktywna Korzkiew - utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci 

i młodzieży” (nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0138/18), 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, realizowanego przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji 

w Krakowie, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków. 

 

 

SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie 

Adres: ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków 

Telefon: 693913343 

E-mail: pawel.grabka@fundacja.malopolska.pl  

 

NIP: 6772319650 

REGON: 120768917 

 

1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Grabka 

2. Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 693913343 

 

 

SEKCJA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z zachowaniem 

zasady rozeznania rynku określonej w  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

Użyte w zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie: 

 „Postępowanie” – postępowanie  prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został 

w sposób opisany w załączniku nr 1  Opis przedmiotu zamówienia. 

 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 
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SEKCJA III. KODY CPV: 

Kod CPV: 6014000-1 – nieregularny transport osób 

 

 

SEKCJA IV. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi transportu uczestników Placówki Wsparcia 

Dziennego mieszczącej się przy ul. Eleonory Wodzickiej 2, 32-088 Korzkiew, w ramach projektu 

„Aktywna Korzkiew - utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” (nr 

projektu: RPMP.09.02.01-12-0138/18), 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, realizowanego przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji 

w Krakowie, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków. 

 

 

SEKCJA V. CEL ZAMÓWIENIA: 

 

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi transportu uczestników Placówki Wsparcia 

Dziennego mieszczącej się przy ul. Eleonory Wodzickiej 2, 32-088 Korzkiew. 

 

 

SEKCJA VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi transportu uczestników Placówki Wsparcia 

Dziennego mieszczącej się przy ul. Eleonory Wodzickiej 2, 32-088 Korzkiew, w ramach projektu 

„Aktywna Korzkiew - utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” (nr 

projektu: RPMP.09.02.01-12-0138/18), 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, realizowanego przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji 

w Krakowie, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków. 

 

     Zadania Wykonawcy:  

- dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia do placówki wsparcia dziennego w Korzkwi zgodnie 

z harmonogramem; 

- dowóz dzieci i młodzieżyna zajęcia poza placówką zgodnie z harmonogramemi 

zapotrzebowaniem zgłaszanym na bieżąco. 

 

Przewozy będą realizowane w dni nauki szkolnej, a także w razie zaistnienia konieczności w inne 

dni, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Wsparcie w projekcie jest kierowane do dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich 

rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 
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Miejscem realizacji usługi jest Placówka Wsparcia Dziennego mieszcząca się przy ul. Eleonory 

Wodzickiej 2, 32-088 Korzkiew. Realizacja usługi jest uzależniona od zebrania grupy uczestników. 

 

SEKCJA VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW (INFORMACJE 

O NIEZBĘDNYCH DOKUMENTACH): 

      
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców 

powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1.1. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego; 

1.2. 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. 

Weryfikacja spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

„spełnia / nie spełnia” na podstawie Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z  załącznikiem nr 2. 

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia;  

Weryfikacja spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

„spełnia / nie spełnia” na podstawie Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z  załącznikiem nr 1 oraz 

na podstawie dokumentów potwierdzających posiadane upawnienia i doświadczenie. 

 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu   

(załącznik nr 2), 

- potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dokumenty potwierdzające posiadane 

uprawnienia i doświadczenia (jeśli dotyczy). 

 

W przypadku wyboru danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyraża 

zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno 

Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu 

„Aktywna Korzkiew - utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”. 
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SEKCJA VIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

 

1.1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych. 

 

Kryteria oceny stanowi:  

a. cena ofertowa brutto za jeden kilometr w PLN – waga kryterium – 80 pkt. 

b. gotowość do realizacji przemiotu zamówienia – waga kryterium – 20 pkt. 

 

1.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (łącznie 

maksymalnie 100 biorąc pod uwagę wszystkie kryteria).  

1.3. Łączna liczba punktów po zsumowaniu z poszczególnych kryteriów, zostanie podana  

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

1.4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz jego 

integralnych załączników i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.5. Oferent, określając cenę za godzinę usługi, zobowiązany jest do bardzo starannego 

zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami 

mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia. 

1.6. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia. 

 

2. Sposób oceny ofert: 

 

Kryterium – cena ofertowa brutto w PLN. Ocena punktowa zostanie obliczona wg wzoru,  

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku: 

 

P=(Cn/Cob)x[80] 
 

gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę 

CN – najniższa zaoferowana cena brutto w postępowaniu 

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  

 

W kryterium „cena ofertowa brutto w PLN” Oferent może uzyskać maksymalnie 80 pkt. 

 

Kryterium – gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia, oznacza okres liczony pomiędzy 

dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji 

przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji, przy czym okres ten nie może być 

dłuższy niż 5 dni: 

 

 5 dni – 1 pkt.; 

 4 dni – 5 pkt.; 

 3 dni – 10 pkt.; 

 2 dni – 15 pkt.; 

 1 dzień – 20 pkt. 
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W kryterium „gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia” Oferent może uzyskać maksymalnie 

20 pkt. 

 

 

 

SEKCJA IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Jeden Wykonawca może w postępowaniu złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

2. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w Sekcji VII.  

3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, Oferent jest 

zobowiązany do przedłożenia w załączeniu do oferty właściwego pełnomocnictwa lub 

umocowania prawnego. 

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 

treści. 

5. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane 

przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane 

przez Wykonawcę.  

7. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone 

ze sobą trwale. 

8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach 

złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe 

informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji 

stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji”. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych 

przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

9. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi 

przez Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym.  

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Przy czym Zamawiający powinien pisemnie zostać powiadomiony o zmianie lub wycofaniu 

oferty. 

 

 

SEKCJA X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy dostarczyć do dnia 04.03.2021 r. do Biura Projektu na adres: 

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie,  

Biuro Projektu "Aktywna Korzkiew"  

ul. Eleonory Wodzickiej 2, 32-088 Korzkiew  

osobiście, kurierem lub pocztą do godziny 14
00

. 

2. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data 

dostarczenia przesyłki do Biura Projektu.  
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3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

4. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie 

z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Oferta na wykonanie usługi transportu uczestników, 

w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 1/AK/2021 z dnia 25.02.2021 r.” 

5. Oferty będą numerowane na podstawie daty oraz godziny wpływu do siedziby Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu "Aktywna Korzkiew", ul. Eleonory Wodzickiej 2, 32-088 

Korzkiew w dniu 04.03.2021 r. o godz. 15
00

. 

 

 

SEKCJA XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców e-mailowo i/lub telefonicznie, którzy złożyli oferty, o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania; 

d. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

2. Umowa zostanie zawarta, w terminie maksymalnie 7 dni od daty przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postepowaniu uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów. 

 

 

SEKCJA XII. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące postępowania można zgłaszać telefonicznie. Osobą 

uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Grabka.. 

 

 

SEKCJA XIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w tekście przesyłanej oferty oczywistych 

omyłek pisarskich lub rachunkowych. 

4. Zamawiający w trakcie analizy i oceny ofert może wystąpić do Wykonawcy pisemnie (e-mailowo) 

o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na 

prawidłową ocenę. Wykonawca złoży pisemnie (e-mailowo) niezbędne wyjaśnienia, w terminie 

maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie skutkuje 

odrzuceniem oferty.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podania przyczyn. 
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6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

 

 

 

SEKCJA XIV. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu 


