ZAPYTANIE OFERTOWE
Świadczenie usług w zakresie przewozu osób taksówkami
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro
I.

Zleceniodawca

Zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
00-124 Warszawa
Al. Jana Pawła II 12
II.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób
taksówkami na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i w zależności od jego potrzeb. Usługa
świadczona będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Zamawiający ocenia zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy jak poniżej:
1) Taryfa I (dni powszednie 6.00 do 22.00) – 12000 km
2) Taryfa II (w dni powszednie od 22.00 do 6.00, niedziele i święta w ciągu całej doby) – 1000 km,
3) Taryfa III (przy wyjazdach poza granicę 1 strefy opłat taryfowych bez wykorzystania jazdy
w kierunku powrotnym w dni powszednie od 6.00 do 22.00) – 1000 km
4) Taryfa IV (przy wyjazdach poza granice 1 strefy opłat taryfowych bez wykorzystania jazdy
w kierunku powrotnym w dni powszednie od 22.00 do 6.00 oraz w niedziele i święta) – 1000 km
Wartości te należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
lub zwiększenia ilości kilometrów podczas wykonywania zamówienia.
3. Pracownicy Zamawiającego będą rozliczać się z Wykonawcą w formie bezgotówkowej na podstawie
kart, e-voucher’ów, voucher’ów, lub innych zaproponowanych i dostarczonych w ramach realizacji
umowy przez Wykonawcę dokumentów.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistego świadczenia
poszczególnych usług stanowiących przedmiot umowy i będzie płatne na podstawie miesięcznych
faktur w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury.
5. Przewozy mają być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1990) i innych przepisach związanych z przewozem osób.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdami odpowiednio przystosowanym do
przewozu osób, z ilością min. 5 miejsc.
7. Pojazdy przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji zleconego zamówienia nie mogą być
wyprodukowane wcześniej niż w 2009 r. oraz muszą spełniać warunki do przewozu osób określonych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 2022 z późn.
zm.).
8. Pojazdy muszą zapewniać wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy
bezpieczeństwa. Wnętrza pojazdów muszą być wyposażone w sprawny system ogrzewania w okresie
jesienno – zimowym oraz klimatyzację w okresie wiosenno – letnim.
9. Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz
aktualne badania techniczne.
III.

Termin realizacji zadania

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy do dnia
31 grudnia 2019 r. lub wyczerpania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
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a)
b)

c)

IV.
Oferta
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego,
pełnomocnictwo do podpisania złożonej oferty, w przypadku gdy oferta została nie podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wskazaną w dokumencie KRS lub CEIDG
firmy,
wzór umowy.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
V.

Kryteria wyboru

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty – waga kryterium 80%
Cena brutto za 1 godzinę oczekiwania/postoju – waga kryterium 10%
Cena brutto opłaty początkowej – waga kryterium 10%
Uzyskane oceny z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom
zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie ocenia jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium.
VI.

Termin składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (w formie skanu dokumentów) do Narodowego Instytutu
Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w temacie wpisując „Oferta – świadczenie usług
w zakresie przewozu osób taksówkami” na adres e-mail: akosmalska@niw.gov.pl w terminie do
29.01.2019 r. do godz. 10:30.
VII.

Kontakt

Wszelkich informacji udziela Pani Adrianna Kosmalska
e-mail: akosmalska@niw.gov.pl, tel. 22 4684425
Załączniki:
Załącznik 1 – formularz Oferty
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