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pOSTĘpOwANlE 0 UDzIELENlE zAuówlnrulł nA usŁUGI SpoŁECzNE NR 07lus/2018
"0sobisry Program Sukcesu "

w ramach projektu pn. ,,Akwna integracją w Powiecie Świebodzińskim"

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające

na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i poinformuje o tym Wykonawcę,

którego oferta została poprawiona,

Sposób liczenia punktów za oba kryteria:

lIość zdobytych przez Wykonawcę punktów to Suma wszystkich punktów za kryterium ,,C" + kryterium ,,D".

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, w tym za kryterium cena 80 punktów i kryterium doświadczenie 20

punktów.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie www,pcpr.swiebodzin,pl

informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu. W razie nieudzielenia zamówienia

Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie informację o nieudzieleniu zamówienia,

7, Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zgodniezart,2pktlustawyPzpprzezcenęnależyrozumiećcenęwrozumieniuart.3ust. 1pktliust,2ustawyzdnia 9

maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług, czyli wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, uwzględniającą

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru {usługi)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:

1) W ofercie (zał. nr 1 do ogłoszenia) należy podać ostateczną cenę brutto. Cenę należy podać rachunkowo.

ż) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu ,,cena do negocjacji"

lub,,cena obowiązuje pod warunkiem...". Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane

z wykonaniem zamówienia określone w pkt 12 ogłoszenia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz inne nie

ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

3) W trakcie wykonania umowy cena ta może ulec zmianie, gdyż będzie ona zależała od faktycznej liczby uczestników

biorących udział w wyjeździe. Wykonawca przy ustalaniu ceny powinien przewidzieć, że z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego, w wyjeździe może nie wziąć udziału ok 15% uczestników pierwotnie zakładanych w opisie

przedmiotu zamówienia.

4| Wykonawca jest zobowiązany podać koszt jednostkowy wyjazdu dla uczestnika, W koszcie jednostkowym na

uczestnika musi być uwzględniony pobyt na wyjeździe pracowników PCPR,

5) Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie ceny o wartości zero

złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.

6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, Zamawiający nie

dopuszcza możliwości rozliczenia w walutach obcych. Cenę ofertową należy bezwzględnie określić w złotych
polskich,

7) Ceny należy podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę/ do dwóch miejsc po przecinku

(np, 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu (np, 120,-).

8) Jeżeliw postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)towaru lub usługi, których dostawa

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


