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Iława, 1 sierpnia 2019 

 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Akademia samodzielności” zapraszamy 
Państwa do złożenia oferty według niniejszego zapytania ofertowego: 

 

Nr postępowania RR/5/AS.PSONI/2019 

Tytuł projektu Akademia samodzielności 

Beneficjent/Zamawiający Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie 

ul. Wiejska 2D 

14-200 Iława 

Tryb postępowania Rozeznanie rynku na usługi przewozowe na rzecz uczestników projektu „Akademia 

samodzielności” - postępowanie realizowane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Celem niniejszego postępowania jest ustalenie ceny rynkowej usługi opisanej w przedmiocie 

zamówienia. Jednakże, w przypadku przedstawienia najkorzystniejszej oferty oraz wyrażenia przez 

Wykonawcę gotowości do podpisania umowy i realizacji zamówienia, Zamawiający zdecyduje  

o wyborze oferty. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Rodzaj zamówienia Usługi przewozowe na rzecz uczestników projektu pn. „Akademia samodzielności” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020. 

2) Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przewozowych na rzecz uczestników projektu 

„Akademia samodzielności”. Zamówienie składa się z dwóch części:  

 

CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA 
PRZEDMIOT Kod CPV OPIS CPV 

I 
DOWÓZ UCZESTNIKÓW  
NA ZAJĘCIA 

60000000-8 

Usługi transportowe  

(z wyłączeniem transportu 

odpadów) 

 

II 
USŁUGA PRZEWOZU  
W RAMACH WYCIECZEK 
INTEGRACYJNYCH 

60000000-8 

Usługi transportowe  

(z wyłączeniem transportu 

odpadów) 

 

 

2. Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 31.03.2021. 

3. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu 

iławskiego, tj. dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami (głównie  

z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, ruchową) oraz ich rodzice/opiekunowie: 

 I nabór III 2019 – III 2020 obejmuje 75 osób; 

 II nabór III 2020 – III 2021 obejmuje 75 osób. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedną, wybraną część zamówienia lub obydwie 

części – zgodnie ze wzorem formularza ofertowego (zał. 1).  
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CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 

1. Dowóz uczestników na zajęcia organizowany jest w zależności od potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami (na ich wniosek) i dotyczy osób niesamodzielnych, których 

stopień/rodzaj niepełnosprawności stanowi barierę w korzystaniu z powszechnie dostępnych 

środków transportu oraz gdy inne możliwości dojazdu na zaplanowane dla uczestnika projektu 

zajęcia są niemożliwe. 

2. Obszar dowozu uczestników projektu obejmuje teren powiatu iławskiego: trasa do/z miejsca 

zamieszkania uczestnika - siedziba PSONI Koło w Iławie (14-200 Iława,  

ul. Wiejska 2D). 

3. Termin realizacji zamówienia: w okresie od podpisania umowy do 31.03.2021. 

4. Zajęcia dla uczestników co do zasady są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku 

(w wybrane dni tygodnia) od 15:00 (rozpoczęcie zajęć) do maksymalnie 18:00 (zakończenie 

zajęć). Godziny dowozów powinny być dostosowane do czasu przejazdu na danej trasie tak, aby 

uczestnik punktualnie rozpoczynał i kończył udział w zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach 

możliwe są odstępstwa od podanych zakresów czasowych. 

5. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na pkt 1. liczba uczestników korzystających z dowozu, jak 

również liczba przejechanych kilometrów w poszczególnych miesiącach realizacji usługi, może 

być różna, tzn. może się wahać:  

 ze względu na liczbę osób korzystających: od 0 (brak) do 18 osób, 

 ze względu na liczbę przejechanych kilometrów: od 0 do 250 km. 

6. Zamawiający zakłada, iż w całym okresie realizacji usługi łączna liczba przejechanych 

kilometrów będzie się mieścić w przedziale min. 600 km - max 6000 km.  

7. Typ pojazdu (jego wielkość - ilość miejsc dla pasażerów) będzie optymalnie dopasowany  

do liczby i potrzeb uczestników danego kursu. W przypadku zgłoszenia do przewozu osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim Wykonawca zapewni pojazd specjalistyczny  

do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo  

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.).  

8. Wykonawca zapewni osobie niepełnosprawnej z trudnościami w poruszaniu się prawo  

do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.  

9. Szczegóły dotyczące punktów docelowych, dat i godzin przejazdów oraz liczby i potrzeb osób 

korzystających z transportu będą każdorazowo ustalane przez osobę wyznaczoną  

do kontaktu ze strony Zamawiającego: z wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania środka 

transportu i zapewnienia kierowcy, tj. w terminie min. 7 dni przed realizacją usługi, 

telefonicznie lub/i mailem. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował na bieżąco  

i realizował je w porozumieniu z Wykonawcą. Ustalenie optymalnej trasy spoczywa  

na Wykonawcy przy konsultacji z Zamawiającym. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków transportu uczestników projektu.  

11. Rozliczenie za przewozy będzie dokonywane każdorazowo jeden raz w miesiącu na podstawie 

przedstawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury oraz wykazu przejechanych tras (data, 

punkt docelowy, liczba uczestników, ilość kilometrów). Kwotę wynagrodzenia ustala się jako 

iloczyn ilości faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki podanej w formularzu cenowym 

za 1 km.  

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 

1. Usługa przewozu w ramach wycieczek integracyjnych obejmuje wykonanie całodniowej 

usługi transportowej dla grupy uczestników projektu wraz z opiekunami/kadrą, w następujących 

terminach: 

1) 30 sierpnia 2019 

2) Październik 2019 

3) Styczeń 2020 

4) Czerwiec 2020 
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5) Sierpień 2020  

6) Październik 2020 

7) Luty 2021. 

2. Zamawiający przyjmuje, iż:  

a) punkt docelowy poszczególnych wycieczek będzie oddalony  

od miejsca wyjazdu (IŁAWY) ok. 100 km; 

b) czas trwania jednej wycieczki (w tym udział w planowanych atrakcjach) będzie trwał  

do ok. 10 godzin łącznie; 

c) liczba uczestników wyjazdów będzie obejmować:  

 15 osób lub  

 do 28 osób lub  

 max 45 osób. 

3. Dokładna data, cel oraz liczba uczestników wyjazdu zostanie przekazana Wykonawcy  

z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum miesiąc przed planowanym wyjazdem). Typ pojazdu 

(bus/autobus - ilość miejsc dla pasażerów) będzie optymalnie dopasowany do liczby i potrzeb 

uczestników danego wyjazdu.  

4. Wykonawca, podając cenę brutto za kilometr, uwzględnia całkowity koszt wykonania usługi, w 

tym ewentualne koszty parkingu, płatnych autostrad, wyżywienia kierowcy, koszty drugiego 

kierowcy (jeżeli wymaga tego kurs). 

 

Inne istotne warunki zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu 

dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym – 

aktualny przegląd i ubezpieczenie 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego pojazdu przed 

wyruszeniem transportu w trasę poprzez wezwanie właściwego organu kontroli w celu 
sprawdzenia stanu technicznego pojazdu; - w razie awarii środka transportu zadanie winno być 

wykonane poprzez podstawienie pojazdu zastępczego.  

3. Autokar/bus  powinien spełniać wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o 

ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i 

innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.). 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody komunikacyjne wynikłe z 

tytułu wykonania umowy. 

  

3) Warunki realizacji 

zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem 

niniejszego zapytania (wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub 

KRS), 

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia (aktualną licencję na przewóz drogowy osób na terenie kraju 

oraz uprawnionych kierowców), 

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne 

co najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia. 

4) Dodatkowe wymagania Forma płatności: przelew  

5) Okres realizacji usługi 
Od dnia podpisania umowy do marca 2021 r. 

6) Kryteria oceny ofert Cena – 100% 

7) Informacja o 

możliwości składania 

ofert częściowych, 

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamówienie składa się z czterech (2) części. Każda z części zamówienia będzie badana  

i oceniana osobno – Wykonawca podaje cenę brutto za km.  
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uzupełniających 3. Oferty na wykonanie niekompletnej części zamówienia nie będą brane pod uwagę (podlegają 

odrzuceniu). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert uzupełniających. 

8) Sposób 
sporządzania oferty 

1. Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym, którego wzór określony został w 
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  

2. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie, odrębnie dla każdej z części, 
podając ją liczbowo i słownie. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, opłaty i podatki związane 
z realizacją usługi. 

9) Miejsce i termin 
składania ofert 

1. Ofertę (na formularzu – zał. 2) należy złożyć do dnia 09.08.2019 r. do godziny 12:00 (decyduje 
data wpływu do zamawiającego) w następujący sposób:  
a) osobiście w Biurze Projektu (I piętro, pok. nr 101 w godz. od 8.00 do 15.00) - siedzibie 

Zamawiającego (przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Oferta – dowóz)”  
lub  

b) przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 
na adres Zamawiającego: PSONI Koło w Iławie, „Akademia samodzielności”, ul. Wiejska 
2D, 14-200 Iława;  
lub 

c) zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro.as@psoni.ilawa.pl, przy czym w 
temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta - dowóz”.  

2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 
3. Otwarcie ofert nastąpi 09.08.2019 o godzinie 12:15.  
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

10) Dodatkowe 
informacje 

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna lub jej treść nie będzie odpowiadać treści 
niniejszego Zapytania ofertowego.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zaproszenia na każdym etapie jego realizacji. 
4. Osoba do kontaktu – Magdalena Wróblewska, tel. 500 292 014 

Klauzula informacyjna z 
art. 13 RODO 

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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie, adres: ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława, tel. 500 292 014, 
email: zk.ilawa@psoni.org.pl    

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
rozeznaniem rynku nr RR/5/AS/PSONI/2019 w ramach projektu „Akademia samodzielności” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja zapytania ofertowego w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 140 Rozporządzenia ogólnego tj. 
Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po 
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczącego 
zakończenia Projektu 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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- 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 **;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 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.  

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**   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. 

 
Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:  

1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
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