Zapytanie ofertowe nr 7/2020
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim,
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6
ZAPRASZA
do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zadania w ramach projektu „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” – na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wizyt studyjnych w ramach realizowanego przez
Zamawiającego projektu „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim”
__________________________________________________________________________
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)
1. Ofertę należy złożyć:
1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, lub
2) w formie elektronicznej (skan) na adres: ops@opsal.pl
2. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.
3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
4. Opis przedmiotu zamówienia – w załączeniu do zaproszenia.
5. Wymagany termin realizacji umowy: marzec 2020 i wrzesień 2020
6. Wymagany termin płatności – nie dotyczy .
7. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cenowym i zdobytym doświadczeniem w związku z organizacją i
przeprowadzeniem wyjazdów zorganizowanych, wizyt studyjnych.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:
Waga (%):

1.

2.

Cena jednostkowa oferty brutto [do 60% = do 60 pkt];
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a każda następna wg
wzoru: O = [(Con : Cob) x 100] x 60 %, gdzie: O = ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena; Con = cena oferty
najtańszej; Cob = cena oferty badanej; Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglona będzie do drugiego
miejsca po przecinku.
Wartość punktowa w kryterium „doświadczenie” przyznawana będzie według zasady: Doświadczenie w związku z realizacją
wyjazdów zorganizowanych, wizyt studyjnych przez 24 m-ce w sposób ciągły lub powtarzalny w okresie 30 m-cy do dnia złożenia
oferty (do 40% = do 40 pkt):
1) 35% (35 pkt) – otrzyma Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem popartym praktyką w realizacji wyjazdów
zorganizowanych, wizyt studyjnych przez 24 m-ce w sposób ciągły lub powtarzalny w okresie 30 m-cy do dnia złożenia oferty w
ilości 2-3;
2) 40% (40 pkt) – otrzyma Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem popartym praktyką w realizacji wyjazdów
zorganizowanych, wizyt studyjnych przez 24 m-ce w sposób ciągły lub powtarzalny w okresie 30 m-cy do dnia złożenia oferty w
ilości 4 i więcej.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i zgodnie z ustaloną punktacją do 100 pkt (100% = 100 pkt).
Ocenie podlegają wyłącznie oferty wpisujące się w zaplanowany przez Zamawiającego budżet projektu.
Jednocześnie informuję, że Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem sytuacji gdy zostaną
złożone dwie oferty o takiej samej cenie i gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty, przewiduje się wówczas wezwanie jednokrotne do złożenia ofert
dodatkowych. Składając ofertę dodatkową Wykonawca nie może zaoferować ceny wyższej niż w ofercie pierwotnej.
8. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia,
2) Oświadczenia według wzorów załączonych do zaproszenia.
9. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

10. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.03.2020 r.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Elżbieta Maria Kuba, tel. (42) 712 16 11; (42) 613 13 35.
12. Informacje dotyczące zawierania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim
_____________________________________________________
(w imieniu Zamawiającego)
Aleksandrów Łódzki, dnia 26.02.2020 r.
W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór formularza oferty.
3 – 5. Wymagane oświadczenia.
6. Wzór umowy.

