
 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: 1/09/2019 Gorzów Wlkp., 14.09.2019r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Postępowanie prowadzone  zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości zamówienia  nie 
przekraczającej 50 tys. złotych netto. 

 
Dotyczy zadania: 

 

Prowadzenie  warsztatów terapii zajęciowej w Gorzowie Wlkp. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY : 
Fundacja  Złota  Jesień w Gorzowie  

Biuro: ul. Walczaka 42, pawilon VII  

66- 400 Gorzów Wlkp.  
tel.  536400075 

e-mail: info@wtz.com.pl 
www.wtz.com.pl 

osoba do kontaktu: Wiesław Antosz  
tel.  536400075 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: usługa  użyczenia, udostępnienia samochodu do dowozu 
niepełnosprawnych uczestników WTZ oraz organizacji dowozu posiłków i zakupów  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi użyczenia samochodu w następujący sposób:  

1.dowiezienie   do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Walczaka 42  w Gorzowie  Wlkp, uczestników 
Warsztatów wg listy i harmonogramu dojazdów – od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 8.30 

oraz 
2. odwiezienie z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Walczaka 42  uczestników Warsztatów wg listy 

i harmonogramu  odjazdów – od poniedziałku do piątku w godzinach  13.45 – 15.45  

3. dowóz  posiłków i zakupów   niezbędnych do  pracowni gospodarstwa domowego WTZ   
4. dowóz posiłków dla uczestników  zajęć  aktywizacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 

– 12.00  
Ilość kilometrów zrealizowanych codziennie  - ok. 170.   

Czas realizacji  usług: od  1   stycznia   2020  do 31 grudnia 2020    z możliwością przedłużenia 

Oferent przedkłada ofertę skalkulowaną według kryterium: cena za miesiąc .  

Wymagania dotyczące organizacji usługi: 

1) Oferent zapewnia wypożyczenia samochodu osobowego umożliwiającego realizację  przedmiotu 

zamówienia,  

2) Samochód musi być sprawny technicznie, wygodny, dostępny dla osób z niepełnosprawnościami  

3) Preferowane są auta bez dużego przebiegu, spełniające  nowoczesne normy ekologiczne  

4) Samochód  pozostaje do dyspozycji warsztatów przez cały czas świadczenia usługi  

5) Wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodu/ samochodów ponosi użyczający – dotyczy 

to kosztów paliwa, obsługi, serwisów, mycia, garażowania, ubezpieczenia   

 

mailto:info@wtz.com.pl
http://www.wtz.com.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Okres współpracy zostanie określony w umowie i będzie obejmować okres od momentu podpisania 
umowy na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Zakłada się, iż usługa realizowana będzie 

codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych).  

UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów 
w zależności od harmonogramu pracy warsztatów. 

 
 

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
1) Od dnia podpisania umowy na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.  

2) Województwo Lubuskie, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42 

 
 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zamówienia spośród ofert ważnych, ocenionych 

w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena (brutto) 60% 

2. Podmiot Ekonomii społecznej 40% 

Kryterium Podmiot Ekonomii Społecznej: 
Każdy Wykonawca spełniający warunek bycia Podmiotem Ekonomii Społecznej otrzyma 40 pkt. 
Kryterium oceniane będzie wg oceny spełnia/nie spełnia. 

Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 

Podmiot ekonomii społecznej (PES): 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 

 CIS i KIS; 

 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239, z 

późn. zm.); 
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 

leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę 
można podzielić na następujące podgrupy: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; 
 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów 

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2016r. poz. 21, z późn. zm.); 
 spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi 

nie więcej niż 50%. 

UWAGA: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone dwie oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zostały zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 
V. OFERTY CZĘŚCIOWE: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień 66-400 Gorzów Wlkp.,  ul. Walczaka 42 , 
pawilon VII w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 15.00, 

 lub przesłane drogą pocztową. 

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania), w języku polskim. 

2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę. 

Pełnomocnictwo do reprezentowani wykonawcy należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019r. do godz. 15.00, 

przy czym terminowość złożenia oferty ocenia się według czasu wpłynięcia oferty do 
miejsca wskazanego w treści pkt. 1. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób: 
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień ,,Oferta - użyczenia, udostępnienia samochodu 

do dowozu niepełnosprawnych uczestników WTZ oraz organizacji dowozu posiłków i zakupów” - Znak 
sprawy: 1/09/2019 

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub 

zawodową, tj. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, nie 

wszczęto wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono Jego upadłości, nie 

zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. 

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy 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; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania 

Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 
3. Ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom będzie dokonywana przy zastosowaniu 

kryterium „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 

Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

odrzucona. 
 

VIII.DOKUMENTY JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku do wykluczenia w postępowaniu: 

- w celu wykazania braku do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. 

Składając ofertę należy przedłożyć: 
1. Wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 formularz ofertowy). 

2. Oświadczenie o braku powiązań dotyczących zakresu wykluczenia z możliwości realizacji 

zamówienia. (załącznik nr 2). 
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą 
liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 

 niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 

 niespełnienia warunków udziału; 

 dostarczenia niekompletnej oferty; 

 przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 

 powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; 

 przesłanie oferty drogą elektroniczną. 
 

IX. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

X. ODRZUCENIE OFERTY: 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli: 
1) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego 

2) Będzie niekompletna (nie będzie zawierała dokumentów wskazanych w pkt. VIII zapytania 

ofertowego 

3) Zostanie złożona po terminie 

4) Zostanie złożona na niewłaściwym formularzu 

5) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia* 

*cena niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia w przypadku gdy została tylko jedna 

oferta lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert w przypadku gdy została złożona 
więcej niż jedna oferta 

6) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

7) Zawiera błędy w obliczeniu ceny 

8) Informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe. 

 
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

3) W przypadku, o którym mowa w pkt. V, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5) Postępowanie obarczone jest możliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6) Unieważnienie postępowania jest możliwe na każdym etapie, bez podania przyczyny. 

 

XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/WARUNKI ZMIAN UMOWY 

ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych umową, 

c) w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu pakietów lub dostarczenia pakietów 
niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

2. W przypadku, o którym mowa wyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni 
od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

 

 
  

 
 


