Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kraków, 24.01.2020
Zaproszenie do składania ofert
w zakresie świadczenia usługi transportowej (przewozu uczestników projektu)
na trasie
Dąbrowica – Kraków – Dąbrowica
na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Chemia w moim otoczeniu, nr umowy
o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-U022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś
priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie
wyższym”, zwanego dalej „Projektem”.
I.
Zamawiający:
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270
Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
II.

Definicje
Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym jest mowa o:
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osobę prawną.
Zamawiającym – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jagielloński.
Zapytaniu ofertowym – należy przez to rozumieć niniejsze zapytanie ofertowe.

III.

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO, do którego nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.
IV.

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu polegająca na przewozie uczestników projektu w
ilości około 100 osób (dzieci i opiekunów) trzykrotnie na trasie:

Dąbrowica (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, Dąbrowica 67, 32-744 Łapczyca) - Kraków (Wydział
Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków) - Dąbrowica (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika,
Dąbrowica 67, 32-744 Łapczyca)
Przyjazd na Wydział Chemii UJ ok. 8:45, wyjazd powrotny z Wydziału Chemii UJ do szkoły ok. 13:00 (godziny
mogą ulec zmianie).
Planowane terminy realizacji zamówienia to 17 kwietnia 2020 (1. zajęcia), 24 kwietnia 2020 (2. zajęcia), 8
maja 2020 (3. zajęcia). Terminy mogą ulec zmianie, szczegółowy harmonogram będzie ustalony z wykonawcą
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zamówienia po zawarciu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, w tym terminu
realizacji usługi przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji potencjalni Wykonawcy zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert, jeżeli dodatkowy czas będzie niezbędny.
V.

Obowiązki Wykonawcy
1) zapewnienie transportu pojazdem spełniającym wymogi przewożenia osób oraz zapewniającym miejsce
siedzące dla każdego przewożonego uczestnika projektu.
2) należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa;
3) usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, tak
aby wyjazd mógł się odbyć zgodnie z terminem;
4) podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii pojazdu służącego do realizacji zamówienia;
5) posiadanie przez kierowcę odpowiednich, ważnych kwalifikacji uprawniających do przewozu osób;
6) usługi muszą być świadczone sprawnym technicznie, zarejestrowanym środkiem transportu, posiadającym
ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Zabronione jest świadczenie usługi środkiem transportu
uszkodzonym, wycofanym z ruchu, kradzionym lub wyrejestrowanym. Zabronione jest przewożenie większej
niż dopuszczalna liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym.
Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi Zamawiającego i
może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub
przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt.

VI.
Obowiązki Zamawiającego
Poinformowanie uczestników o miejscu odjazdu, planie podróży i godzinach odjazdu i powrotu.

VII.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów – Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na przewóz osób.
b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
c) Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest również brak powiązań kapitałowych lub
osobowych Zamawiającego i Wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między
Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10%
udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)
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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
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunku stanowi integralną cześć oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia do
składania ofert).
VIII.

Kryteria oceny i wyboru oferty

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto) – 100%
Oferowana cena musi być wyrażona w kwotach:
Kwota brutto…
w tym:
kwota netto…
VAT………
w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podać tylko kwotę,
która w takim przypadku oznacza całkowite obciążenie finansowe Zamawiającego i uwzględnia wszelkie
zobowiązania publiczno-prawne związane z wypłatą temu Wykonawcy wynagrodzenia. Oznacza to, że
Zamawiający potrąci kwotę stanowiącą wszelkie świadczenia, które powstaną po stronie Zamawiającego,
w szczególności ewentualną zaliczkę na należny podatek dochodowy, a także narzuty powstałe po stronie
Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy niebędącego płatnikiem podatku od towarów i usług VAT kwota netto powinna
równać się kwocie brutto.
Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego
Zapytania ofertowego.
Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres związania ofertą.
IX.
Warunki płatności:
Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania
ofert. Zapłata za wykonanie usługi może zostać wykonana w jednej z wybranych przez Wykonawcę opcji:
a) w trzech częściach to jest po wykonaniu każdego przewozu bez zastrzeżeń, na podstawie faktury lub
równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/równoważnego
dokumentu księgowego przez Zmawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w
kwocie stanowiącej ok.1/3 całkowitej wartości usługi, przy czym suma kwot uwzględnionych na fakturach nie
przekroczy kwoty wskazanej na umowie z Wykonawcą,
b) jednokrotnie po wykonaniu całości usługi (wszystkich trzech przewozów) bez zastrzeżeń, na podstawie
faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
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faktury/równoważnego dokumentu księgowego przez Zmawiającego, przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze w kwocie stanowiącej 100% całkowitej wartości usługi.

X.
Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą być
wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do
składnia ofert
5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
maturauj@chemia.uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: dr Michał Płotek,
Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój C0-02, do dnia 31.01.2020 (decyduje data
otrzymania przez Zamawiającego).
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Michałem Płotkiem, tel. 696 989 600, e-mail:
maturauj@chemia.uj.edu.pl.
XI.
Warunki umowy:
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w
stosunku do treści zapytania ofertowego w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi, z przyczyn uwzględniających
potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
XII.
Pozostałe warunki:
1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia
dotyczące treści złożonych ofert.
3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego
działania.
6. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
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8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej
decyzji.
10. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych)

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”, Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej z siedzibą przy ul. Polnej 40 w Warszawie (kod 00-635) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się
skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję
na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator
powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie
projektu, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Może się Pani/Pan również skontaktować z
inspektorem ochrony danych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej poprzez e-mail
odo@nawa.gov.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO: −rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.); −rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do
tego rozporządzenia; −rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014
r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014); −
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
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4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem postępowania w
zakresie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru trenerów do wykonania projektu „Chemia w moim
otoczeniu” nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.03.01.00-U022/17 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Ogólnego, a w przypadku udzielenia zamówienia Pani/Pana dane
będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4.
Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział
w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i
Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie (kod 00-695), beneficjentowi realizującemu
projekt - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z siedzibą przy ul. Polnej 40 w Warszawie (kod 00635) oraz Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, który uczestniczy w realizacji projektu (a także podmiotom
uczestniczącym w realizacji projektu na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pani/ Pana dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym
prawem.
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz jego załączników.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia Ogólnego,
celem realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 9 i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych
podlegających przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
15. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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dr Michał Płotek
załącznik:
- formularz oferty z oświadczeniami
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