Ogłoszenie nr 500075027-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu:
„świadczenie w roku 2018 usług z zakresu przewozu
niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do
Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 346941
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65010781000000,
ul. ul. Barska 15, 37700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 670 58 30; 16 677 80 15, e-mail
twkprzem@op.pl, faks 16 677 58 30.
Adres strony internetowej (url): www.twkprzem.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie- Organizacja Pożytku Publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„świadczenie w roku 2018 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich
zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz
odwóz do miejsca ich zamieszkania”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest:świadczenie w roku 2018 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób
dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części
: Każda z części stanowi przedmiot odrębnego postępowania i wyboru ofert.Część 1:Świadczenie usług z zakresu
przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Korytnikach 14 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11
miesięcy w 2018 r. – liczba dni - 222 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od
poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy: – dziennie 2 x 75 km = 150 kmWymagana ilość miejsc: 38
miejsc. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi
rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do
przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma
obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach na godz. 7.50. Odjazd z Warsztatu w Korytnikach do miejsc
zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.50. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni
ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa : Przemyśl (Lipowica)
- Kosienice - Wola Maćkowska – Maćkowice – Orzechowce - Żurawica Górna - Żurawica Dolna – Bolestraszyce –
Buszkowiczki - Przemyśl ulice: Borelowskiego, Wilsona, Plac Konstytucji, ul. Grunwaldzka – Ostrów- Kuńkowce –
Łętownia – Wapowce – Korytniki - i z powrotem . Część 2: Świadczenie usług z zakresu przewozu
niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul.
Sobótki 23 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11
miesięcy w 2018 r. – liczba dni - 222 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od

poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy: – dziennie 2 x 65 km = 130 km. Wymagana ilość miejsc : 22
osób z miejscem dla osoby na wózku. Pojazd o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych
tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok
produkcji pojazdu(ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2010. W przypadku awarii pojazdu
Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być
przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 na godz. 7.45. Odjazd z Warsztatu w
Przemyślu, ul. Sobótki 23 do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.45. Godziny
przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z
Wykonawcą. Trasa: - z Przemyśla- Kosienice nr.70 – Maćkowice – Ujkowice – Żurawica Centrum, DPS Lipowica,
Przemyśl ul. 3 Maja, ul. Borelowskiego, DPS Albertów, ul. Słowackiego- ul. Sobótki 23- i z powrotem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z
miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14 oraz odwóz z
warsztatu do miejscowości ich zamieszkania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 85529.89
Waluta pl
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa Mariusz Franków
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Malawa 23/1
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 107892
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107892
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107892
Waluta: pl
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z
miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 oraz
odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 98703.97
Waluta pl
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93506.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93506.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93506.40
Waluta: pl
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.

