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Chodzież, 29.10. 2018 r. 
 
 

 
Rozeznanie Rynku 

na zakup usługi transportowej w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – 
Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”. 

 
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży („Zamawiający”) zaprasza do udziału                 
w postępowaniu dotyczącym zakupu  usługi transportowej w ramach projektu „SPINka – Szkoła – 
Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” (nr projektu RPWP.08.01.02-30-
136/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego                
w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą Rozeznania Rynku w rozumieniu sekcji 6.5.1 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020” 
z 19 lipca 2017 r., nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
1. Zamawiający 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież 
NIP 607 008 04 44 
 
2. Definicje 
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 
A. Oferencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej, która w oparciu o zasady określone w Rozeznaniu Rynku 
ubiega się o realizację usług w ramach niniejszego Postępowania, 

B. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną                     
w Chodzieży, która nie jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

C. Postępowaniu – należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie prowadzone przez 
Zamawiającego w przedmiocie realizacji usług w zakresie zakupu usługi transportowej w ramach 
projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”. 

D. Rozeznaniu rynku – należy przez to rozumieć niniejsze Rozeznanie Rynku wraz z załącznikami, 
E. Umowie o dofinansowanie – należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu „SPINka 

– Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” o numerze 
RPWP.08.01.02-30-136/16, w której Zamawiający pełni rolę Partnera, 

F. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – 
Nauczyciele – kompetencje - aktywność” o numerze RPWP.08.01.02-30-136/16, realizowanym               
w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, 

G. Beneficjencie projektu – należy przez to rozumieć Gminę Miejską w Chodzieży/Szkołę 
Podstawową nr 1 w Chodzieży - Lidera projektu, realizującego projekt wspólnie z Zamawiającym. 
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3. Przedmiot Postępowania 
A. Przedmiotem Postępowania jest świadczenie usługi transportowej – dowóz i odwóz 8 osób (6 dzieci 

+ 2 opiekunów) ze szkoły - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży, mieszczącej 
się przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież, do miejsca realizacji zajęć 
terapeutycznych: Gospodarstwo Rolne Jacek Łada, Klotyldzin 9, 64-830 Margonin, w ramach 
projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”, 
szczegółowo określonej w punkcie 4 Rozeznania Rynku. 

B. Usługa transportowa będzie wykonywana od 01 grudnia 2018 r. do 27.06.2020 r.) raz  w tygodniu w 
sobotę. 

 Cena obejmuje wszelkie koszty związane z usługą transportową (Chodzież – Klotyldzin, Klotyldzin -   
 Chodzież), w tym wynajem kierowcy i czas oczekiwania na grupę = 2,5 h. 

C. Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

D. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60100000-9 Usługi                     
w zakresie transportu drogowego, 60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu 
osób wraz z kierowcą 

E. Termin realizacji zamówienia: 01 grudnia 2018 r. do 27.06.2020 r. 
F. Szacunkowa wartość zamówienia została określona na podstawie szacowania wartości zamówienia 

przeprowadzonego w dniach 06 - 10.09.2018. 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu Postępowania 
 

Przedmiotem rozeznania rynku jest: 

Lp. Nazwa usługi Opis przedmiotu zamówienia Jednost
ka miary 

Ilość 
 

1. 
Transport dzieci 

na zajęcia                
z hipoterapii  

Transport dzieci na zajęcia z hipoterapii 
obejmuje: 

§ Zawiezienie dzieci wraz z 
opiekunami, razem 8 osób, z 
miejsca szkoły -  Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa Specjalna w 
Chodzieży, (adres: ul 
Paderewskiego 13, 64-800 
Chodzież)  do miejsca realizacji 
zajęć (adres: Gospodarstwo Rolne 
Jacek Łada, Klotyldzin 9, 64-830 
Margonin), 

§ Oczekiwanie 2,5h, 
§ Przywiezienie dzieci z 

Gospodarstwo Rolne Jacek Łada, 
(adres: Gospodarstwo Rolne 
Jacek Łada, Klotyldzin 9, 64-830 
Margonin) do szkoły -  
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Specjalna w Chodzieży, (adres: ul 
Paderewskiego 13, 64-800 
Chodzież), 

usługa 1 
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5. Warunki udziału w Postępowaniu. Informacja na temat zakresu wykluczenia. 
W Postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy: 

A. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - posiadają aktualną licencję na 
wykonywanie transportu drogowego osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

B. posiadają aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności - 
kserokopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przedłożyć w momencie 
podpisania umowy, 

C. posiadają autobusy/busy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym 
dzieci z niepełnosprawnościami. 

D. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                    
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia 
(oświadczenie), a w tym: 

§ dysponują, co najmniej jedną osobą (kierowcą) zdolną do wykonania usługi,  
§ dysponują minimum jednym pojazdem (zarejestrowanym i sprawnym technicznie – pojazd musi 

posiadać aktualne badania techniczne), przystosowanym do przewozu osób, w tym osób                          
z niepełnosprawnością, posiadającym minimum 8 miejsc siedzących dla dzieci oraz opiekunów, 
oprócz kierowcy.  

E. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację usług objętych 
Postępowaniem, m.in. w razie niesprawności pojazdu Wykonawca jest w stanie zabezpieczyć 
zastępczy środek transportu. 

F. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta 
a Oferentem, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności 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, nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z: Gminą Miejską w Chodzieży, Szkołą 
Podstawową nr 1 w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 
G. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu poprzez zastosowanie 

kryterium „spełnia-nie spełnia” w oparciu o treść oferty złożonej przez Oferenta oraz 
wymaganych załączników (nr 1,2, 3 i 4), zgodnie z pkt. 7 i 8 Rozeznania Rynku. 

H. Nie spełnianie przez Oferenta warunków udziału w Postępowaniu skutkować będzie jego 
wykluczeniem i odrzuceniem złożonej oferty bez możliwości uzupełnienia. 

 
6. Oferty częściowe i wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Oferentów ofert częściowych, tj. dotyczących 
usługi objętych Postępowaniem. 
 
7. Przygotowanie oferty 
A. Każdy z Oferentów składa jedną ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozeznania 

Rynku. 
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B. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Rozeznania Rynku, oferta powinna zostać w pełni 
wypełniona. W szczególności, Oferent powinien wypełnić wszystkie pola dotyczące ceny 
w formularzu  ofertowym, podając oferowane ceny brutto w złotych polskich (z uwzględnieniem 
stawek VAT obowiązujących na dzień złożenia oferty). 

C. Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 
D. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane. 

I. Oferent powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją usług objętych 
Postępowaniem w cenie oferty (w razie niesprawności pojazdu Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczyć zastępczy środek transportu). 

E. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną czytelną 
techniką. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta 
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub ewidencyjnym, bądź też przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty, o której mowa w pkt 8 lit B Rozeznania Rynku. 

F. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i siedziby Oferenta. 

G. Złożona oferta powinna zawierać 30 dniowy termin związania ofertą, przy czym bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 10 in fine 
Zapytania ofertowego. 

 
8. Wymagane oświadczenia i dokumenty 
Wraz z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1), każdy z Oferentów jest zobowiązany do złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów: 
A. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do Rozeznania rynku, 
B. oświadczenie Oferentów - obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zgodnie z załącznikiem nr 3  
do Rozeznania rynku, 

C. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika 
to z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych Oferenta zgodnie z informacjami dostępnymi              
w elektronicznych rejestrach KRS / CEIDG wg stanu na dzień złożenia oferty (np. w przypadku 
pełnomocnika), 

D. Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub ewidencyjnym lub osobę upoważnioną do 
podpisania oferty na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. C. 

E. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną podpisana oferta wraz z wymaganymi 
dokumentami powinna być zeskanowana i przesłana drogą mailową na adres poczty elektronicznej 
wskazany w pkt 10 lit B Zapytania ofertowego. 

F. Oferent wybierając formę, w której składa ofertę, akceptuje wszelkie konsekwencje z tym związane. 
 
9. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami 
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Rafał Pytlak, 
tel. +48 728-805-437 email: sekretariat@szkolachodziez.pl, 
10. Złożenie oferty 
A. Oferty należy składać drogą pocztową, pocztą kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną. 

W przypadku składania oferty drogą pocztową, kurierem lub osobiście powinna zostać umieszczona 
w zaklejonym opakowaniu z wyraźnym oznaczeniem/informacją: „Oferta na zakupu usługi 
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transportowej w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – 
kompetencje - aktywność”. 
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, w tytule e-maila należy wpisać „Oferta 
na zakupu usługi transportowej w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – 
Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”. 

B. Oferta powinna zostać dostarczona na następujący adres: 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież 
lub sekretariat@szkolachodziez.pl, 

C. Termin składania ofert: 
G. Oferty należy składać do  27 listopada 2018 r. do godziny 12:00 (w przypadku ofert doręczanych 

osobiście i wysyłanych na adres e-mail liczy się data i godzina doręczenia, a w przypadku ofert 
nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta 
została nadana w polskiej placówce pocztowej). 

 
11. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 
A. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z Rozeznaniem Rynku. 
B. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści Rozeznania Rynku, 
b. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 

do Rozeznania Rynku, 
c. nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, 
d. została złożona przez Oferenta nie spełniającego warunków uprawniających do udziału 

w Postępowaniu lub została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu zgodnie 
z pkt. 5 Rozeznania Rynku, 

C. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego. 

D. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
ich treści. 

E. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich, 
zawiadamiając o tym Oferenta. 

 
12. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:  
a. cena – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt.),  
    W zakresie kryterium cena:  

a. najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację  
usług objętych Postępowaniem (zgodnie z formularzem ofertowym), 

b. pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:  
Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 100 / cena oferty ocenianej  

§ Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 
§ Łącznie możliwych do uzyskania jest 100,00 pkt,  
§ Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała 

najwięcej punktów obliczonych. W przypadku gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę 
punktów, Zamawiający wezwie ich do złożenia Oferty dodatkowej w zakresie ceny.  

F. Proces wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem.  

13. Zawiadomienie o wyniku Postępowania.  
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Informacja o wyniku Postępowania zostanie opublikowana na stronie projektu – 
www.spinka.info/ogłoszenia. 

14. Informacje dodatkowe 
A. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w całości lub w części, 

bez podawania przyczyn. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także  
po terminie złożenia ofert jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty jaką 
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych Postępowaniem zgodnie z Umową 
o dofinansowanie, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej 
z najkorzystniejszej oferty. 
Przy realizacji usług objętych Postępowaniem Zamawiający wyraża zgodę na zlecanie 
przez Oferentów usług podwykonawcom. Podwykonawcy Oferenta nie mogą być powiązani 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym z: Gminą Miejską w Chodzieży, Szkołą Podstawową nr 1               
w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione 
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
15. Załączniki 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu 
Załącznik nr 3  - Oświadczenie Oferentów - obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13             

i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
 
 


