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ZAPYTANIE OFERTOWE

Powíat Buski, zwany dalej Zamawiającym, w,Itaca się z pľośbą o przedstawienie
Panstwa ofeľty na Świadczenie kompleksowej usfugi pn. oľganízacja wizýy studyjnej
do Szwajcarii dla pľacowników jednostek oľganizacyjnych powĺatu buskiego w ilości
13 osób, w ľamach pľojektu pn. ,, Podniesienie jakości usfug świadczonych w Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie, powiat buski, poprzeztwoľzenie lokali aktywizujących,
pracowní teľapii zajęciowej, pomieszczeń ľehabilitacji leczniczej wtaz z zakupem
wyposażenia orazpodníesienie kwalifikacji peľsonelu'' ľealízowanego w ľamach projektu
nľ KIw57 pn. ,, Podniesienie jakości usfug świadczonych w Jednostkach
organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności
życiowej podopiecznych'' ľealizowanego w ľamach Savajcaľsko-Polskiego Programu
WspóĘľacy Pľioľytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaľ tematyczny;
ochrona zdľowia.

I. onis orzedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usfuga zorganlzowania zagranicznej wizyty
studyjnej do Szwajcaľĺi w ramach Projektu pn. ,,Podniesienie jakoścĺ uslug
świadczonych w Domu Pomocy Spolecznej w Zborowĺe, powiat buskin poptzez
tworzenie lokali akĘwĺzujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń
rehabilitacjiwraz z zakupem wyposażenia oraz podnĺesienĺe lĺwaliÍikacjĺ peľsonelu''
dla 13 osobowej grupy studyjnej składającej się z 1 przedstawiciela samoľządu powiatu
buskiego i 12 pracowników z jednostek oľganizacyjnych powiatu buskiego wg listy
przedstawio nej przez Zamavł iającego. Szczegóło wy op is w Załączniku nr l .

II. Kody CPV

55100000-l Usługĺ lrotelaľskie
55300000-3 Usługi ľestauracyjne i dotycące podawanĺa posíłków
635 15000-2 Usfugi podróź:ne
60170000-0 Wynajem pojazdów ptzezt|aczonych do tľanspoľtu osób wľaz z kieľowcą
60112000-6 Usługi w zakľesie publĺcznego transpoľtu dľogowego
79540000_1 Usługi w zakľesie tłumaczeń ustnych
665 1 0000-8 Usfugi ubezpieczeniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe

III. Mieisce i teľmĺn ľealizacji zamĺĺwienĺa:
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Usługę na|eży złea|izować w Szwajcarii w pľoponowanym teľminie 3l.05.2015r-
03.06.2015r. przy załoŻeniv minimum 2 dni studyjnych w Szwajcarii z minimum
4 spotkaniami w jeclnostkach pomocy społecznej wg wytycznych w szczegółowynr opisie
przedmiotu zamówienia_ Zalącznĺk nľ 1 i proponowanym planem wizyty - Z,alącznik
nr 9 .Realizacjazamówienia musi zakończyć się do 15 czefwca20l.5 t.

IV. Warunki ogĺólne i tryb udzĺelania zamówĺenia

t. Zapytanie ofeľtowe jest prowadzone bez stosowania pľzepisów ustawy z dnia 29

stycznia 2OO4 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ( Dz. U z20l3 r.

poz. 907, t047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofeľtowego z zachowaniem zasady

konkuľencyjności, na podstawie Regulamĺnu udzielania zamówień, któľe finansowane są

ze środków publicznych, a ich waľtośó nie pľzekracza wyraŹonej w złoÍych
równowaľtości kwoty 30 000 euľo.
3. Kaĺżdy Wykonawca moŻe złoŻyć, jedną ofeľtę. ofertę sporządza w języku polskim
i składa, w formie pisemnej nazałączonymwzoľze oferty cenowej.
2,Treść, oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofeľtowego.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nĺłiązane zprzygotowaniem ofeľty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofeľt częściowych.

v. warunki udzĺału w postęoowanĺu oraz opĺs sposobu oceny spełnienĺa Ęvch
waľunków.

O udzĺelenĺe zamówĺenĺa mogą ubiegaó sĺę WykonĐWCYl któľry:
l. Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny Z wymogami Zamawiającego, okľeślonymi
w niniejszym dokumencie;
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania okľeślonej działalności lub czynnościo jeŻeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich upľawnień;
3. Pľzedstawią pisemne oświadczenie o bľaku przesłanek do wykluczenia z Zapyĺania
ofeľtowegoo stanowiące Załącznik nľ 7 do niniejszego zapytania ofeľtowego.
4. Zamawiający odľzuci ofertę, jeżeli:
a) jej tľeść nie będzie odpowiadać tľeści niniejszego zapytania ofeľtowego;
b) nie będzie zgodnaz obowiązującymi przepisami prawa;
s. Z tl,tułu odľzucenia ofeľty Wykonawcy nie pľzysługują żadne roszczenia wobec

Zamawiającego.

VI. Szczegółowe warunki udzĺału:
l. Wykonawca musi posiadaó doświadczenie w
studyjnych. Doświadczenie to musi być popaľte co
wyjazdów zoľganizowanych na ptzestrzeni ostatnich
min. 30.000,00 PLN każdy. Na popaľcie ľzetelnej
stosowne ľefeľencje.

organizacji zagranicznych wizý
najmniej 2 przykładami tego typu
3 lat dla min. 10 osób i budżecie
realizacji tych usług wymagane są

2. Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie w formie tabeli stanowiącej 7'alącznik
nľ 4 do niniejszego zapýaniaofeľtowego.

VII. Opis sposobu obľczania ceny.
1. Wykonawca okľeślĺ cenęryczahową bľutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

na załączonym do zapyilania ofertowego formulaľzu ofeľtowym (Zalącznik nr 2)

według zasad okĺeślonych w sposobie wypełnienia tego foľmularza.
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Cena ryczaltowa brutto powinna uwzględniaó wszelkie koszty ponoszone przez
wykonawc ę w związku z rcalizacją zamówienia.
Ustalona wartość wynagľodzenia ryczahowego jest ostateczna, niezależnie od
rozmiaľu ponoszonych przez wykonawcę kosztów realizacji.
oferta powinna być wyrażona w walucie ['PLN'] cyfrowo ĺ słownie.

SPOSOBU OCENY OFERT
l. Jedynym kľyterium wyboľu jest cena ofeľtowa - zamówienie zostanie udzielone

wykonawcy, który zaproponuje najniŻsą cenę spośľód ofeľt nie podlegających
odľzuceniu.

2. Ptzy obliczaniu punktacjiZamawiający Ędzie koľzystał zewzoru;

Cn (cena najniższaw zł)
C :---------- - x100

Cb (cena badanej ofeľty w zł)

Cena ( bľutto ) podana w PLN - waga l00o/o

(Cn : Cb) x 100 pkt
Gdzie: Cn _ ofeľta znajniżsą ceną

Cb _ ofeľta zbadanąceną
Punktacja zapowyższe kľyteľium od 0 do 100 punktów

- najwĺększąilość punktów otrzymawykonawca, który zaoferuje najniższą cenę,
_ najniŻsą ilośó punktów otľzyma wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę

3. o wyborze oferty najkoľzystniejszej zadecyduje ĺnjwyŻsza |iczba uzyskanych
punktów.

Pod uwagę będą bľane |iczby zaokľąglone do dwóch miejsc po pľzecinku.

IX. DokumenĘv rvymagane od Wykonawcy:

1. Wypełnĺona i podpisana ofeľta - zgodníe zZa|ączĺlikiem nľ 2
2. Pľogľam way1y stuđyjnej _ zgodnie zZalącznikiem nr 3
3. Wykaz wykonanych usfug wrazz ľefeľencjami_Zalącznik nľ 4
4. Wypełnione i podpisane Za|ącznĺki nľ 5'6'7
5. Akceptacja zapisów umowy _ Za|ącznik nľ 8
6.'lVykaz podwykonawców _ Zalącznik nľ 10

X. osoby ze stľony Zamawiaiącego upľawnĺone do kontaktu:
l. osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Tadeusz Sempioł Powiat Buski w Busku_Zdľoju, ul. Míckiewicza 15,

28-100 Busko-Zdroj, tel. 41 3783051 wew.228, faks 41 3783578
Janusz Malaľa Dom Pomocy Społecznej w Zboľowie, Zborów l12,
28-|3l Solec-Zdrój, tel. 4| 3777531 lub 512241592, faks 41 3777546
e-mail: dpszboľow @op.p|
do kontaktu w spľawach dotycących pľzedmiotu zamówienia.

xI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oRAZ oTWARCIA oFERT
1. Termin składania ofeľt upĘwa w dnĺu 1ó kwietnĺa 2015ľ. o godz. 12z00

3.

4.
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2. oferty złożoĺe po tym teľminie zostaną zwľócone bez otwieľania. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania teľminu składania ofeľt ma data i godzina wpływu
ofeľty do Zamawiaj ącego.

3. oferty nakeŻy dostaľcryć do siedziby Zamawiającego na bíuro obsługi interesanta
bądż ptzesłać, tn poniŻszy adĺes Zamawiającego:
Powiat Bpski
ul. Mĺckĺewicza15,
28_100 Busko-Z'dnój

4. Publiczne otwaľcie ofeľt nastąpi w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 12:05
5. Miejscem otwaľcia ofeĺt będzĺe sala konferencyjna Staľostwa Powiatowego

w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

XII. Inne postanowĺenia:

l. Zamavłiający może pľowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, któľego ofeľta
została wybrana.
2. Zamawiający zastzega sobie pľawo do zmiany treści niniejszego Zapyĺania,
w szczególności w zakresie teľminu składania ofert. Dokonane zmiany zostaną
ptzekazane nĺezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których wystosowano zapytanie
ofeľtowe oruz zarnieszczone na stľonie interneto wej Zamawiającego.
3. Termín związania ofeľtą : 30 dni od dnia zakoÍrczenia teľmĺnu składania ofeľt.
4. Po wyboľze najkoľzystniejszej ofeľty Zamawiający skontaktuje się tylko
z Wykonawcą, który złoĘł najkoľzystniejszą ofeľtę w celu zawarcia umowy. Jeżeli
w ciągu 3 dni od wyzn:rrc?nnego terminu Wykonawca nie zawrze umowy' Zamawiający
może podjąó negocjacje z Wykonawcą któľego ofeľta była następna w kolejności.

XIII. Zalącznĺkĺ:

1. Szczegółowy opis pľzedmiotu zamówienia _ Zalącznik nr 1.
2. Formularz oferty - 7,alączniknr 2.
3. Program wizyty studyjnej _ Zalącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych usfug wraz z refeľencjami lub świadectwami należytego

wykonania - T.ałączniknr 4.
oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim kapitałem_ Zalącznĺk Nr 5.
oświadczenie o braku powípan zZamawiającym _Za|ącznik nr 6.
oświadczenie o braku pľzesłanek do wykluczenia - 7.a|ącznikinr 7,
Wzóľ umowy _ 7-ałącznik nr 8.
Proponowany progľam wizyty studyjnej _ Zalrącnik nr 9.
Wykaz podwykonawców - 7'alącznik nľ 10.

ZATWIERDZAM:
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