
Magurski
Park Narodowy

Krempna, O5.O9.2077 r.

zF-374-81/17

Krempna 59 l38-232 Krempna ltel. (13) 441 4099 lfax. (13) 44t4440 lmagurskipn.pl I

e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl

PosTĘPoWANlE W TRYB|E RoZEZNANlA RYNKU
(szacunkowa wartość zamówienia ponizej 30 tys' euro)

Postępowanie nie pod/ega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wartość

zamówienia nie przekracza 30 000 euro (art.4 pkt. B ustawy)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu ll

Programu operacyjnego lnfrastruktura i środowisko 2oI4 _ 2o2o w oparciu o dotację projektu

Pols.02.04.00-00-0101/1ó 
',Realizacja 

programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego

Parku Narodowego,,Przyblizyć Naturę''.

l. Nazwa i adres Zamawiającego

Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej

38-232 Krempna 59

ll' lnformacje ogólne

7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia.

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

lll. Termin wykonania zamówienia:

zZamawiającym.

lV. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa przewozu osób autokarem posiadającym min. 40

miejsc siedzących oraz przewozu osób busem posiadającym min. 20 miejsc siedzących na wskazanych

trasach.

2. Klasyfikacja pzedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

ó0170000-0 wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa przewozu osób autokarem posiadającym min. 40
miejsc siedzących oraz przewozu osób busem posiadającym min. 20 miejsc siedzących na wskazanych
trasach.

Część 7. dotyczy przewozu uczniów autokarem posiadającym min. 40 miejsc siedzących ze szkół lezących
na terenie wymienionych nizej gmin we wskazane miejsce na terenie Magurskiego Parku Narodowego
i z powrotem, Z uwzględnieniem czasu postoju autokaru. Planowane jest w roku 2077 siedem
przejazdow.
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Częśc 2. dotyczy przewozu osób busem posiadającym min. 20 miejsc siedzących. Planowany jest 1
przejazdw 2OI7 roku.

Zakres zamówienia podzielono na następujące części:

Część t. usługa transportowa przewozu osób autokarem posiadającym min. 40 miejsc siedzących na

wskazanych trasach:

1) Krempna -Folusz (postój do 3 godzin) - Krempna,
2) osiek Jasielski - Krempna (postój do 3 godzin) - osiek Jasielski,

3) Lipinki - Krempna (postój do 3 godzin) - Lipinki,

4)Siary - Krempna (postój do 3 godzin) - Siary,

5)Łężyny - Krempna (postój do 3 godzin) _ Łężyny,
ó) Dębowiec - Krempna (postójdo 3 godzin)- Dębowiec,
7)Sękowa - Krempna (postój do 3 godzin) - Sękowa.

Część 2. usługa transportowa prZeWoZU osób busem posiadającym min. 20 miejsc siedzących na

wskazanych trasach:

1)Sękowa-Lipinki -olchowiec-(postójdoógodzin)-Tylawa-Dukla-Lipinki -Sękowa.

4. Autokar oraz bus, którym przewozone będą osoby muszą spełniać niezbędne warunki techniczne
pozwalające na bezpieczny i wygodny przejazd.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,}<tórzY spełniają następujące warunki:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego

zamówienia.
Wykonawca w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej zobowlązany
jest do złożeniawrazz ofertą aktualnego na dzień jej złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
W postępowaniu (wzór oświadczenia jest określony W załączniku nr 2).

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. !
oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stYcznia 2oo4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2075 r. poz.

2164 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp'

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa wyżej

zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień jej złożenia oświadczenia o braku podstaw

do wykluczenia (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3) oraz odpisu z właściwego rejestru

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji.

3. ocena spełnienia przedstawionych powyzej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia/nie
spełnia'' na podstawie złożonych wrazz ofertą dokumentów'

4.Zamawiający nie moze udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub

osobami upowaznionymi 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 70% udziałow 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,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.



Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa wyżej

zobowiązany jest do złożenia wrazz ofeĘ aktualnego na dzień jej złożenia oświadczenia o braku powiązań

kapitałowych lub osobowychzZamawiającym (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 4)'

Vl. opis sposobu przygotowania ofeĘ
oferent powinien sporządzic ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)'

Wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól tabeli dla wybranych części oferty. oferent podaje ceny
jednostkowe (ryczałt) za pzewóz osób na wskazanych trasach z uwzględnieniem podanego czasu

postoju.

oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę/osoby.

Cena zamówienia powinna być wskazana jako wartość oferty brutto (do dwóch miejsc po przecinku)

w złotych polskich. Cena zamówienia powinna obejmować wykonanie zamówienia na warunkach

i w zakresie określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena ta powinna uwzględniać wszystkie

koszty, narzuty i ewentualne upusty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmującą

podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Vll. Kryteria oceny ofeń
1. oferty zostaną ocenione przezZamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto oferĘ - 7@o/o

w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

C= CN/Cg x 100 pkt
gdzie:

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy Za cenę

CN - najnizsza zaoferowana cena

CB - cena zaoferowania w ofercie badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch

miejsc po przecinku.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania okreś|one w zapytaniu

ofertowym oraz uzyska największą ilość punktów w/w kryterium.

3. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia przez

oferenta wyjaśnień dot. treści złożonej przez niego oferty.

Vlll. Miejsce, termin isposób złożenia ofeĘ
1. ofertę należy przesłaĆ:

a) e-mailem na adres: aburszczan@magurskipn.pl (zeskanowana, podpisana oferta wraz z wymaganymi

załącznikami), lub

b) pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempną 59'38-232
Krempna,
w terminie do dnia 75.09.2077 r. do godz.!2@.

2. Termin związania ofertą: 30 dni.

lX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Zamawiający iWykonawcY przekazuJą wyłacznie pisemnie lub poprzez korespondencję e-mail.

2. osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Anna Burszczan, e-mail : aburszczan@magu rskipn.pl (w sprawach formalnych);

Magdalena Kuś, e-mail: mkus@magurskipn.pl (w sprawach przedmiotu zamówienia).

X. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych



Załącznik nr 5 - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej' jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 Pzp,

Zatwierdzam:

dr iń. .Iacek Barek i


