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Projekt "Klub Seniora JESTEM", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W związku z realizacją przez Gminę Lublin projektu "Klub Seniora JESTEM", 

współfinansowanego ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, istnieje możliwość 

złożenia oferty na usługę: 

TRANSPORT SENIORÓW 

I. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

W ramach usługi Wykonawca zobowiąże się do: 

- wykonania usługi transportowej 26 osób na trasie Lublin (ul. Krochmalna 47) – Karczmiska 

(kod pocztowy: 24-310, ul. Opolska 2) - Lublin (ul. Krochmalna 47) 

- zapewnienia klimatyzowanego środka transportu spełniającego wszelkie wymagania 

techniczne określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, komfortowego pod względem 

użytkowania przez osoby starsze, z miejscami siedzącymi dla 26 osób. 

Termin świadczenia usługi – 16 września 2018 r. 

Zadaniem Wykonawcy będzie zabranie grupy z Klubu Seniora JESTEM (ul. Krochmalna 47 

w Lublinie), zawiezienie grupy do Karczmisk na godz. 10:30, odebranie grupy z Karczmisk 

o godz. 15:00 i odwiezienie na ul. Krochmalną 47 w Lublinie. 

II. POPRAWNOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać: 

- uzupełniony w każdym polu i podpisany/opieczętowany formularz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

- podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
- udokumentowanie doświadczenia w zakresie przewozu osób potwierdzone minimum 

1 dokumentem (np. referencjami, protokołami zdawczo-odbiorczymi, umową, fakturą) 

w okresie ostatnich 3 lat. 

Ocenione zostaną wyłącznie oferty zawierające powyższe dokumenty. 

 

III. OCENA OFERT 

1. Oferowana cena brutto – 85%. 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto za usługę. Maksymalną ilość 
punktów w tym kryterium otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostali 
będą oceniani wg następującego wzoru: 

najniższa cena 
----------------------------- ×  100 pkt  × waga kryterium 
cena badanej oferty 
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2. Udokumentowane doświadczenie – 15%. 

W powyższym kryterium oceniana będzie liczba przedłożonych dokumentów 
potwierdzających doświadczenie w zakresie przewozu osób. Oferenci będą oceniani wg 
następującej punktacji: 
 - 0 punktów otrzyma oferent, który nie przedłoży żadnego dokumentu potwierdzającego  
doświadczenie w zakresie przewozu osób w okresie ostatnich 3 lat;  
 - 5 punktów otrzyma oferent, który przedłoży 1 dokument potwierdzający doświadczenie 
w zakresie przewozu osób w okresie ostatnich 3 lat; 
 - 10 punktów otrzyma oferent, który przedłoży 2 dokumenty potwierdzające doświadczenie 
w zakresie przewozu osób w okresie ostatnich 3 lat; 
 - 15 punktów otrzyma oferent, który przedłoży 3 lub więcej dokumentów potwierdzających 
doświadczenie w zakresie przewozu osób w okresie ostatnich 3 lat. 
  
 
IV.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy złożyć do dnia 27 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00 w Biurze – Lubelskie 

Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23/105 w Lublinie lub na adres e-

mail: lcao@lublin.eu. 

Tytuł oferty: TRANSPORT SENIORÓW 

          Klub Seniora JESTEM 

 

V.    OSOBY DO KONTAKTU:  

W kwestiach dotyczących formalności związanych ze składaniem ofert oraz zakresu 

merytorycznego usługi:  

Agnieszka Gębala, e-mail: agebala@lublin.eu, tel. 81 466 20 69 

Justyna Czyż-Michowska, e-mail: jczyz@lublin.eu, tel. 81 466 20 64. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane wyceny nie powodują powstania żadnych 
zobowiązań wobec stron. Urząd Miasta Lublin zastrzega sobie prawo modyfikacji i unieważnienia 
procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.  

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów 
o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.  

Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą, modyfikacji złożonych ofert 

w zakresie ostatecznej wartości oraz uszczegółowienia zakresu przedmiotu umowy i terminów jej 

wykonania. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani drogą 

elektroniczną. 
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