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Rybnik, dnia 29 marca 2018 r.
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Zapytanie ofertowe

na usługę transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 


Główny kod CPV:
60172000-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA:
Celem zamówienia jest zorganizowanie dla uczniów klas IV szkół podstawowych Miasta Rybnika wizyt studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika w ramach Projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt – projekt w zakresie rewitalizacji pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” realizowany przez Miasto Rybnik na obszarze charakteryzującym się szczególnym nagromadzeniem problemów społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz infrastrukturalnych, a więc zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji zdiagnozowanym jako wymagający rewitalizacji. 
Celem projektu jest rewitalizacja wybranych obszarów zdegradowanych w Rybniku – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego tych obszarów. Ponadto jego efektem będzie przygotowanie rozwiązań modelowych w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarach miejskich.
Na działania objęte projektem składają się m.in.:
	analizy problemów społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizacji, w tym z zakresu mieszkalnictwa oraz analizy dokumentów strategicznych Miasta Rybnika,

działania animacyjne na obszarach rewitalizowanych, obejmujące m.in. wprowadzenie animatorów społecznych oraz tworzenie systemu wsparcia inicjatyw społeczności lokalnej obszarów rewitalizacji w postaci mikrograntów,
konkurs architektoniczny z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych jednego z dawnych osiedli patronackich oraz opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych części wspólnych terenów mieszkaniowych w formule warsztatowej, ekspertyzy techniczne i inwentaryzacja wybranych budynków na obszarach rewitalizacji,
	przygotowanie materiałów dydaktycznych dla programu edukacji regionalnej; działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych Rybnika obejmować będzie m.in. opracowanie i wykonanie materiałów dydaktycznych, druk publikacji dot. edukacji regionalnej z elementami rewitalizacji, zakupy materiałów oraz organizację wizyt studyjnych w obiektach dziedzictwa kulturowego na obszarach rewitalizacji,
działania upowszechniające rezultaty i efekty Projektu.
Projekt realizowany będzie do 31.12.2018 r.
SŁOWNICZEK
Zespół do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” - zespół odpowiedzialny za bieżącą obsługę Projektu, powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 17/2018 z dnia 08 stycznia 2018r.
Zamawiający – Miasto Rybnik z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
Wykonawca – podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.
Rewitalizacja zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz.1777 ze zmianami) to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
Na przedsięwzięcie rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawartym lub wynikającym z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązanym z treścią i celami programu rewitalizacji. 
Obszar rewitalizacji to fragmenty dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnica Śródmieście.
	Niewiadom: os. Gustawa Morcinka (przy ul. Gustawa Morcinka) wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z okresu 1780-1920; os. Beata przy ul. Augustyna Kwiotka – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni węgla „Szczęście Beaty”, 

Niedobczyce: os. Rymer zlokalizowane na ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z otoczeniem – osiedle robotnicze powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie (nieczynnej) kopalni „Rymer” wpisane do rejestru zabytków, 
Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku dla pracowników kopalni „Donnersmarck” (dziś KWK „Chwałowice”) – obszar ochrony konserwatorskiej,
Paruszowiec-Piaski: osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś Huty „Silesia” – objęte ochroną konserwatorską, 
dzielnica Śródmieście, historycznie ukształtowane centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, z największą liczbą obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.
Koordynator wizyty studyjnej - osoba wybrana z danej szkoły zajmująca się organizacją wizyty studyjnej, pozostająca w stałym kontakcie telefonicznym z Wykonawcą.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dla uczniów klas IV szkół podstawowych Miasta Rybnika wizyt studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika w ramach Projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
	Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4) od 27 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.
	Łączna ilość przejazdów - 46 
	Ilość kilometrów dotycząca jednorazowego przejazdu : w przybliżeniu 30 km - 40 km (objazd po dzielnicach, bez uwzględniania przejazdu od/do szkoły).
	Wykonawca będzie zobowiązany do:

	zapewnienia autokarów umożliwiających przejazdy w ramach realizacji wizyt studyjnych, dysponujących co najmniej taką liczbą miejsc siedzących jak wskazano w harmonogramie (Zamawiający dopuszcza rozbicie grupy na dwa mniejsze autokary),

zapewnienie specjalistycznego autokaru dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie osób niepełnosprawnych dla przejazdu, dla którego  
w harmonogramie (kolumna uwagi) wskazano „autokar dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”,
	przewozu uczniów i opiekunów na trasach ustalonych przez Zamawiającego. 
	Planowana trasa wizyty studyjnej:

	wyjazd: szkoła wskazana w harmonogramie -  w przybliżeniu godz. 09:00
	miejsca przejazdu/postoju według harmonogramu obejmujące:

	dzielnicę Paruszowiec-Piaski: ul. Mikołowska obok Dworca PKP (miejsce postoju autokaru – postój przy przystanku Paruszowiec-Piaski Przemysłowa 50°05'53.6"N 18°34'32.3"E),
	dzielnicę Chwałowice: os. przy ul. 1 Maja (postój dla autokaru przy przystanku Rybnik Chwałowice Pętla 50°03'36.0"N 18°33'18.8"E, w razie spotkania się dwóch autokarów na tej samej trasie, drugi autokar parkuje na pętli autokarowej),
	dzielnicę Niedobczyce: miejsce postoju autokaru przy Domu Kultury Niedobczyce,  ul. Barbary 23, 

dzielnicę Niewiadom: Zabytkowa Kopalnia Ignacy (miejsce postoju autokaru przy kopalni ul. Mościckiego 3),
	dzielnicę Śródmieście: miejsce postoju autokaru parking przy Klasztornej 3 (Zespół szpitalny im. Juliusza Rogera).
	miejsce powrotu: szkoła wskazana w harmonogramie -  w przybliżeniu godz. 16:30

	Trasa wizyty studyjnej wskazana w harmonogramie, może ulec niewielkim modyfikacjom dokonanym przez Koordynatora wizyty studyjnej, który pozostanie 
w kontakcie telefonicznym z Wykonawcą. Koordynatorzy wskażą Wykonawcy miejsca odjazdu autokaru spod poszczególnych szkół.
	Dane kontaktowe do Koordynatorów poszczególnych wizyt studyjnych zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
	Zamawiający zapewnia postój w wyznaczonych przez siebie miejscach.

DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że dysponuje autokarami, które spełniają łącznie warunki:
	zapewniają miejsca siedzące dla takiej liczby osób jaka uwzględniona jest 
w harmonogramie,

posiadają sprawny system nagłośnienia (mikrofon, głośniki),
zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2000 r.,
posiadają klimatyzację, sprawne systemy chłodzenia i ogrzewania,
	posiadają ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NNW oraz aktualne badania techniczne,
	spełniają wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) 
i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.),
	miejsca siedzące przeznaczone dla dzieci wyposażone są w pasy bezpieczeństwa.
	Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pracy Wykonawcy. 
	Wykonawca zapewnia kierowców, którzy posiadają uprawnienia do kierowania autokarem od co najmniej 3 lat (na dzień złożenia oferty).
	Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia autokaru na 20 min przed  rozpoczęciem wizyty studyjnej.
	W przypadku awarii autokaru Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 minut od powstania awarii, autokar spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
	Wykonawca powinien wkalkulować w oferowaną cenę wszelkie dodatkowe koszty związane np. z postojem pojazdu na parkingu podczas realizacji usługi, 
z dojazdem pojazdu z danej szkoły do poszczególnych miejsc i z powrotem.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
	Wykonawca zobowiązany jest do oświadczenia, że nie jest powiązany                                      z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. 
	W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopię ważnej licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

KRYTERIA OCENY OFERTY
	Kryteria oceny ofert - 100% cena brutto
Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto za wykonanie niniejszej usługi.
	Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
	Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto.
Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 100 pkt
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

TERMIN I FORMA PŁATNOŚCI:
	Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie od 27 kwietnia 2018 r 
do 8 czerwca 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego 
i Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.


Oferty należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30 
Miejsce składania ofert: Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub w wersji elektronicznej na adres: rewitalizacja@um.rybnik.pl  do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30. O przyjęciu oferty do oceny decyduje data wpływu (do kancelarii lub na pocztę elektroniczną).
	Wersja papierowa oferty jest składana w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Oferta na zapytanie ofertowe na usługę transportu uczniów - RA-I”. 
	Wersja elektroniczna oferty musi zawierać skany podpisanych przez osoby upoważnione dokumentów, których wzory znajdują się w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego.
OGŁOSZENIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej http://bip.um.rybnik.eu/ (komunikaty i ogłoszenia / zamówienia poza ustawą PZP),  niezwłocznie po udzieleniu akceptacji osoby nadzorującej. 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie 7 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt:
Małgorzata Brachman, Wydział Rewitalizacji i Analiz, Referat Rewitalizacji
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik, tel. 32 43 92 275
e-mail: rewitalizacja@um.rybnik.pl
Załączniki: 
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Wzór umowy 
Załącznik nr 4 Harmonogram

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Formularz ofertowy
na usługę transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika zorganizowanych w ramach Projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wykonawca 
nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………....
adres firmy: ……………………….…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : ………………………..         Numer Fax : ……………………………………………
e-mail : ……………………….…………………………………………………………………………..
Nazwa Banku ……………………….……………………………………………………………………
Numer konta bankowego : ……………….………………………………………………………………
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia

Cena brutto za wykonanie usługi
…………………………………………………zł
w tym uwzględniono należny podatek VAT.
Podana cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
3. Składam niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* ...................................................................
     							(nazwa lidera)
4. Oświadczam, że:
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 27 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. 
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia,
	przedmiot zamówienia wykonam: sam/z udziałem podwykonawców*

akceptuję przekazany wzór umowy stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia,
	akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego,
	jestem /nie jestem* płatnikiem podatku VAT - numer NIP: …………………………………...
	nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.

6. Potwierdzam, iż nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
7. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do:
	podpisania umowy na warunkach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ………………...........……..….
 (imię i nazwisko)

……………………………………….
* niepotrzebne skreślić							(data, podpis)


Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczam, że firma …………………………………………………….., którą reprezentuję spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia na usługę transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika zorganizowanych w ramach Projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

	Firma ……………………………………….. dysponuje autokarami, które spełniają łącznie warunki:

	zapewniają co najmniej taką liczbą miejsc siedzących jak wskazano w harmonogramie,
	posiadają sprawny system nagłośnienia (mikrofon, głośniki),

zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2000 r.,
posiadają klimatyzację, sprawne systemy chłodzenia i ogrzewania,
	posiadają ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NNW oraz aktualne badania techniczne,
	spełniają wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.), 
wyposażone są w pasy bezpieczeństwa.
	 Firma  ………………………………………… zapewnia specjalistyczny autokar dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie osób niepełnosprawnych dla przejazdu, dla którego  
w harmonogramie (kolumna uwagi) wskazano „autokar dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”.
	Firma ………………………………………… posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pracy Wykonawcy i ostatecznie podejmuje decyzje co do wyboru rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 

Firma ………………………………………… zapewnia kierowców, którzy posiadają uprawnienia do kierowania autokarem od co najmniej 3 lat.
W przypadku awarii autokaru Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 minut od powstania awarii, samochód  spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
Przyjmuję do wiadomości, że Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zasoby oferenta wymienione powyżej i zgadzam się na ich niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zamawiającego.


…………………………………
(data, podpis, pieczęć)	

