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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-477-51761

51761

Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.02.01-10-0001/18 - Nie ma jak rodzina… – pabianicki program usług wspierających

Tytuł

Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy
zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego,
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy
Wzór umowy zawierający określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 3. Załącznikiem do umowy jest umowa
powierzenia danych.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-01
1. załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
2. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
3. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
4. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
5. zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-06-01

2021-06-01

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy
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2021-06-10 14:00:00

2021-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY
SPOŁECZNEJ W PABIANICACH
Zamkowa 16
95-200 Pabianice
NIP: 7311962756

Osoby do kontaktu
Mirosław Kołodziejczyk
tel.: 501-714--357
e-mail: remikol@op.pl
Małgorzata Borowiec - Mondzielewska
tel.: 602-785-197
e-mail: junior@mcps.pabianice.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Świadczenie usługi transportu autokarowego
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
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Usługi inne

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu autokarowego „tam i z powrotem”
oraz obsługi autokarowej na miejscu podczas pobytu, w związku z realizacją przez Zamawiającego
wyjazdu warsztatowego dla min. 90 - max.120 osób (kadra + podopieczni).
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) W dniach od 17.06.2021 r. do 23.06.2021 r. (od obiadu pierwszego dnia do obiadu dnia siódmego)
Zamawiający przewidział przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów w ramach realizowanego
projektu: „Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających" współﬁnansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne". Działanie 9.2 Usługi
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
b) Miejsce wyjazdu – ośrodek wypoczynkowy w powiecie tatrzańskim (Dom Wypoczynkowy
„TATRY”, miejsce: Murzasichle, Małe Ciche, Lichajówki 2b)
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie realizacji usługi został
zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kody CPV
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

małopolskie

Powiat

Gmina

tatrzański

Poronin

Miejscowość
Murzasichle

Harmonogram
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Etap 1
Początek realizacji

Koniec realizacji

2021-06-17

2021-06-23

Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu autokarowego „tam i z powrotem”
oraz obsługi autokarowej na miejscu podczas pobytu, w związku z realizacją przez Zamawiającego
wyjazdu warsztatowego dla min. 90 - max.120 osób (kadra + podopieczni).

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną na dzień składania ofert licencję na
prowadzenie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz.
U. z 2016 poz. 1907 ze zm.)

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
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Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Do oferty (formularza oferty) winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane
w zapytaniu ofertowym, tj.;
a) licencja na prowadzenie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie
drogowym,
b) oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone
proporcjonalnie.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-06-01 - data opublikowania
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-> 2021-06-10 14:00:00 - termin składania ofert
-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-06-17 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
usługi transportu autokarowego „tam i z powrotem” oraz ob...

-> 2021-06-23 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi
transportu autokarowego „tam i z powrotem” oraz ob...

