Gryfino, dnia 28 listopada 2017 r.
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR: AI/14/2017
1. Zamawiający:
Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 , 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280, w imieniu którego
działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino,
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
3. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa transportowa realizowana w ramach projektu „Aktywna
integracja w powiecie gryfińskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:
1) Zakup usługi transportowej zapewniającej przewóz 16 osób (dzieci) w dniu 02.12.2017 r.,
na trasie: Stoki, Chojna, Baniewice, Banie, Żórawie, Lisie Pole, Kłodowo, Borzym – Gryfino
(miejsce docelowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91) - Stoki, Chojna,
Baniewice, Banie, Żórawie, Lisie Pole, Kłodowo, Borzym.
4. Warunki udziału w postępowaniu: Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ofercie oświadczą
spełnienie ww. warunków.
5. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w dniu 02.12.2017 r. Płatność następować będzie po zrealizowaniu
usługi, przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
6. Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Waga

Kryteria
Cena

100%

7. Sposób oceny:
Dla kryterium 1: cena najniższa/cena oferty badanej *100
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (max 100).
8. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna:
być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być podpisana
czytelnie przez wykonawcę.
9. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem – do wyboru: poczty tradycyjnej, poczty
elektronicznej na adres: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl , faksem na nr telefonu: 91 416 20 13,
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
2) Oferty należy składać w terminie do dnia 29.11.2017 r. do godziny 1530
3) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.11.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 1000 do 1530 na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.bip.pcpr-gryfino.pl
4) Oferty złożone po terminie lub nie sporządzone zgodnie z opisem określonym w pkt. 8, nie
będą rozpatrywane,
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7) Ogłoszenie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.pcpr-gryfino.pl
10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.pcpr-gryfino.pl. Wyłoniony
wykonawca za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma potwierdzenie wyboru oferty.
11. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Adriana Lewandowska lub Pani Renata Jenne pod
numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504, wew. 111, 112, lub pod adresem mail:
a.lewandowska@pcpr-gryfino.pl lub r.jenne@pcpr-gryfino.pl

