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  Zapytanie ofertowe 1/10/2018 
A. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” 

ul. Grabiszyńska 163 lok. 210-215 

53-439 Wrocław 

Przedmiot zamówienia 
Wynajem co najmniej 9 osobowego busa dostosowanego do przewozu osób poruszających się na 

wózku na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz w uzasadnionych przypadkach w innych miejscach 

na terenie Polski,  beneficjentów projektu "Studiuję niezależnie" - usługi asystenckie oraz wspierające 

usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim realizowanego w 

ramach umowy pomiędzy Stowarzyszeniem „Twoje Nowe Możliwości” a Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

B. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia  
1. Przedmiotem umowy jest wynajem pojazdu z kierowcą do wyłącznej dyspozycji 

zamawiającego w okresie trwania umowy, 

2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie przewidziane prawem uprawnienia do prowadzenia 

przewozu osób na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

3. Okres trwania umowy od daty zamówienia do 20 marcac 2019. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wypowiedzenia umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku 

wcześniejszego zakończenia realizacji projektu. 

4. W czasie trwania umowy Zamawiający może dysponować pojazdem tj. ustalać grafik 

przejazdów i go modyfikować w dowolnym momencie. 

5. Przewóz realizowany samochodem  osobowym, min. 9 miejscowym, wyposażony w rampę 

bądź windę umożliwiającą przewóz osób poruszających się na wózku, klimatyzację. Bus musi 

umożliwiać przewóz osoby poruszającej się na wózku siedzącej na wózku bądź na fotelu 

samochodowym.  

6. Rok produkcji samochodu  powyżej 2008. 

7. Przewóz rozliczany ryczałtem w miesięcznych cyklach rozliczeniowych; 

8. Miesięczny limit kilometrów w ramach ryczałtu co najmniej 1400 km, niewykorzystane w 

danym miesiącu kilometry przechodzą na  kolejne miesiące, przy czym z danego miesiąc na 

kolejne miesiąca może przejść maksymalnie 500 km. 

9. W przypadku przekroczenia limitu kilometrów o nie więcej niż 500 km, przekroczenie 

pomniejsza się limit  przeznaczony na miesiąc kolejny. W przypadku przekroczenia 

miesięcznego limitu kilometrów o więcej niż 500 km, za każdy kolejny kilometr 

Zleceniobiorca naliczać będzie stawkę według złożonej oferty. 

10. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do używania w czasie wykonywania przejazdów 

w ramach niniejszej umowy rejestratora GPS zapisującego pozycję pojazdu. W przypadku, 

gdy Wykonawca nie posiada odpowiednich do tego celu urządzeń, urządzenie zapewni 

Zamawiający. Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić urządzenie Zamawiającemu do 7 dni 

od daty zakończenia realizacji umowy. Zapisy z urządzenia mogą stanowić podstawę 

rozliczania przejazdów w ramach umowy. 



 
 

 

 

Projekt "Studiuję niezależnie" - usługi asystenckie oraz wspierające 
usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku 
akademickim współfinansowany ze środków PFRON 

 

C. Sposób wyboru ofert 
1. O wyborze oferty decyduje kryterium ceny, decydujące o 100% oceny punktowej, 

2. Sposób obliczenia punktów ze cenę. 

Liczba punktów P = 100 x Cmin/Coceniana 

Gdzie: 

Cmin- najniższa cena ofertowa ocenianych ofert 

Coceniana- cena ocenianej oferty, 

Cena ofertowa C = 6 mies x cena ryczałtu miesięcznego + 1400 x stawka za dodatkowy kilometr 

D. Sposób składania ofert, informowania wykonawców oraz 

terminy oraz informacje dodatkowe, 
1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@tnm.org.pl w terminie do  

8.10.2018 do godziny 10:00 na dołączonym formularzu ofertowym w formie skanu 

podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną w 

terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania na adresy wskazane w ofertach, 

3. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze 

Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  

leceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności 

poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
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