Dokumentacja projektu pt. „Droga do sukcesu”, realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0045/17

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
określonej w dokumencie: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, bez stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

NR 1/9/2018 DO PROJEKTU
pt. „Droga do sukcesu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w
regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych - nr projektu: RPPK.09.05.00-180045/17.
I.

ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO Chmura Dorota, ul. Krakowska 28, 39-200 Dębica,
NIP: 8722065467, REGON: 180222442,

II.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1. Strona internetowa Zamawiającego: www.osk-prawko.pl
2. Strona internetowa: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup paliwa (oleju napędowego) spełniającego wymagania określone w polskich normach
dla paliw płynnych, na potrzeby organizowanych szkoleń zawodowych tj. kurs prawa jazdy kategorii C, C+E,
kurs kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

V.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY: od 1 października 2018 do 30 czerwca 2019 roku

VI.

DATA OGŁOSZENIA OFERTY: 12 września 2018 roku

VII.

TERMIN SKŁADANIA OFERT - CZAS TRWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 od 12 września 2018 roku
 do 21 września 2018 roku (do godziny 10:00)

VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Składający ofertę pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni - bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć:


w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO Chmura Dorota, ul. Krakowska 28, 39-200
Dębica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21 września 2018 roku do godziny 10:00 - decyduje data
wpływu
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w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), którą należy opisać następująco:

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO Chmura Dorota, ul. Krakowska 28, 39-200 Dębica - z dopiskiem:
Oferta na zapytanie ofertowe NR 1/9/2018 - nie otwierać przed: 21 września 2018 roku - przed godziną 10:10
X.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

XI.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:
Kod CPV: 09134100-8 - olej napędowy

XII.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Cała Polska

XIII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się:
I. dystrybutor paliw płynnych, posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia:
Weryfikacja spełnienia warunków:
Weryfikowane na podstawie dokumentów (np. kserokopii zezwoleń, pozwoleń, certyfikatów etc.) oraz
na podstawie zapisów z Załącznika nr 1. Z załączonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać,
że składający ofertę posiada stosowne uprawnienia - w innym przypadku dokument nie będzie brany pod
uwagę przy dokonywaniu oceny oferty.
II. podmiot znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia:
Weryfikacja spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli osoba reprezentująca podmiot biorący udział w postępowaniu
oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana na zasadzie: Oferent spełnia albo nie spełnia warunku.
III.

podmiot niepowiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli biorący udział w postępowaniu oświadczy, iż nie jest wykluczony
z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub
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z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru składającego ofertę, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie 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 warunku:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: składający ofertę
spełnia albo nie spełnia warunku - poprzez złożenie Załącznika nr 2. W przypadku stwierdzenia powiązania
opisanego powyżej, składający/a ofertę zostanie wykluczony/a z postępowania.
Składający/a ofertę nie spełniający/a łącznie w/w warunków, zostanie odrzucony/a pod kątem formalnym z postępowania.
Z tytułu odrzucenia oferty z w/w powodów nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
XIV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup paliwa (oleju napędowego) spełniającego wymagania określone w polskich normach dla paliw płynnych,
na potrzeby organizowanych szkoleń zawodowych tj. kurs prawa jazdy kategorii C, C+E, kurs kwalifikacji
wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie z poniższymi kryteriami:
 paliwo w niniejszym zapytaniu ofertowym, należy rozumieć jako olej napędowy,
 odbiór towaru odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą
w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość pobranego paliwa, markę i numer rejestracyjny
pojazdu, cenę brutto dnia, zastosowany upust, nazwisko i imię osoby potwierdzającej odbiór - po podpisaniu
umowy, Zamawiający przekaże wykaz pojazdów i osób uprawnionych do ich tankowania,
 Zamawiający nie zaliczkuje realizacji przedmiotu zamówienia,
 z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych przez Zmawiającego, dostawy polegać będą
na tankowaniu pojazdów Zamawiającego np. na stacji paliw realizującego zlecenie - ponadto dojazd do miejsca
tankowania nie może być zabroniony polskim prawem dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej
20 ton.
 przewidywana łączna ilość oleju napędowego do 19.000 litrów

XV.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji
zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może
dotyczyć:
 okresu i harmonogramu realizacji umowy,
 ostatecznej ilości paliwa.
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XVI.

OBOWIĄZKI OFERENTA:
1. Oferent zobowiązany będzie do:
a) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi w formie comiesięcznych raportów,
b) świadczenia usługi zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji w tym z uwzględnieniem racjonalnych
usprawnień w kontekście osób z niepełną sprawnością, które reprezentować będą Zamawiającego.

XVII.

KRYTERIA OCENY OFERTY:
Wybór Oferenta nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. Po spełnieniu przez
składającego ofertę wszystkich wskazanych warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie
ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
K1: TERMIN PŁATNOŚCI (10%):
 do 7 dni - 0 pkt
 do 14 dni - 5 pkt
 do 30 dni - 10 pkt
 do 44 dni - 13 pkt
 powyżej 45 dni - 20 pkt
K2: KRYTERIUM CENOWE (60%): udzielany rabat od ceny dnia (podany w procentach) - punkty przyznane według
poniższego wzoru:
K2 = badany rabat/rabat najwyższy x 100 pkt
K3: ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA TANKOWANIA OD MIEJSCOWOŚCI STRASZĘCIN - WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE (niniejsze kryterium wprowadzone jest ze względów logistyczno-organizacyjno-technicznych
związanych z prowadzeniem zajęć praktycznych na placu manewrowym zlokalizowanym w miejscowości Straszęcin odległość należy przedstawić bazując na narzędziach informatycznych, np. mapy w serwisie google.pl) (30%):
 do 10 km - 30 pkt
 do 15 km - 15 pkt
 do 20 km - 5 pkt
 powyżej 20 km - 0 pkt
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami, Zamawiający będzie
posługiwał się następującym wzorem:
P = (K1 x 10%) + (K2 x 60%) + (K3 x 30%)
Oferta, która uzyska najwięcej punktów (P) będzie wybrana jako najkorzystniejsza - w przypadku równej liczby punktów
Zamawiający zastosuje negocjacje pisemne w celu ostatecznego wyboru oferenta z tymi podmiotami, które spełnią
niniejszy warunek.

XVIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT, INFORMACJE O OFERCIE:
1. Oferta powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

[ strona 4 z 6 ]

Dokumentacja projektu pt. „Droga do sukcesu”, realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0045/17

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego - w przypadku złożenia więcej, ocenie
podlegać będzie ta najpóźniej złożona - pozostałe oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie,
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty
złożone w oparciu o inne wzory formularzy lub formularze zmodyfikowane mogą zostać odrzucone i nie będą podlegać
ocenie.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
6. Cena w ofercie:
a. winna zawierać wszystkie obciążenia podatkowe,
b. powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego,
c. musi być podana w sposób określony w formularzu - nie innym,
7. Wszystkie wartości przedstawione w zapytaniu ofertowym muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku.
8. Obliczenia w toku przygotowywania przez Oferenta i analizy/badania oferty, będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku.
9. Jakiekolwiek błędy/rozbieżności w formularzu oferty, będą stanowiły podstawę do odrzucenia oferty.
10. Oferta powinna zawierać co najmniej:
a. Wypełniony Załącznik nr 1: Formularz oferty,
b. Wypełniony Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym,
c. Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem.
11. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.
12. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie (dopuszcza się złożenie podpisu na pieczątce imiennej) wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Nie spełnienie któregokolwiek
warunku może spowodować odrzucenie oferty.
13. Oferent/ka może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
14. Ofertę zatrzymuje Zamawiający - złożone wraz z ofertą dokumenty i załączniki nie podlegają zwrotowi.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.
16. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego
zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferent, który/a złożył/a ofertę, zostanie poinformowany/a o nowym terminie
składania ofert oraz o dokonanej zmianie w treści zapytania ofertowego.
17. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu
składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
18. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone - w tym przypadku Zamawiający sporządzi stosowną notatkę
służbową z tego zdarzenia i zwróci do adresata otrzymaną ofertę - wskazaną procedurę dopuszcza się także, wówczas
gdy oferta zostanie złożona w inny sposób niż określony w niniejszym zapytaniu.
19. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów
i materiałów, jakie Oferent zawrze w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność
oferty z wymaganiami.
20. Zamawiający może zwrócić się o uzupełnienie oferty lub wyjaśnienie treści oferty (w przypadku stwierdzenia błędów
formalnych i/lub błędów/niejasności merytorycznych) wskazując sposób i termin zwrotu/udzielenia wyjaśnień/uzupełnień
(maksymalnie do 2 dni roboczych od momentu poinformowania Oferenta/ki drogą elektroniczną i/lub faxem) - w tym
przypadku, nie dotrzymanie narzuconego sposobu i/lub terminu informacji zwrotnej, skutkować będzie oceną złożonej
oferty w stanie pierwotnym.
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XIX.

UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo kontroli przebiegu realizacji zamówienia w każdej chwili jego trwania bez wcześniejszej zapowiedzi
o planowanej kontroli,
b) prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonania, w szczególności w przypadku
realizacji zamówienia niezgodnie z ustaleniami.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku
zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe bądź unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej
oferty w danej części przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podpisanie umowy nastąpi w biurze Zamawiającego lub korespondencyjnie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia
w terminie do 7 dni od momentu wezwania do jej podpisania.
7. Zamawiający będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy realizującemu zlecenie, w przypadku gdy nastąpią przesłanki
wpływające na prawidłową realizację założeń niniejszego zapytania ofertowego.
8. Więcej informacji na temat niniejszego zapytania uzyskać można pod numerem telefonu: 660512970 (Paweł Chmura)
lub też poprzez osobistą wizytę w siedzibie Zamawiającego.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.
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