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Krotoszyce, 07.07.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Kościelcu oraz do Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego
w Krotoszycach w roku szkolnym 2020/2021 – świadczonych na podstawie biletów
miesięcznych”
Gmina Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na potrzebę realizacji zadania w zakresie
dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu oraz do
Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach w roku szkolnym 2020/2021.
I.

Zamawiający:

Gmina Krotoszyce
Ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce
NIP: 691-10-74-207
Strona internetowa: www.krotoszyce.pl
Tel. / fax: 76 8878421 / 76 8878370
II.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, gdzie zostało zamieszczone

zapytanie ofertowe:
1.

Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została

oszacowana na kwotę poniżej 30.000 euro. Wobec powyższego Zamawiający dokona wyboru
Wykonawcy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm).
2.

Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

a)

Strona Zamawiającego: www.bip.krotoszyce.pl

b)

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Piastowska 46, 59-223

Krotoszyce.

e-mail: ug@krotoszyce.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.krotoszyce.pl

Gmina Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370
_________________________________________________________________________________________________________________

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie uczniów do Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu oraz do Szkoły Podstawowej im.
Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od dnia
01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. na trasach:
I.

Dowóz:
1. BUS
Kościelec szkoła-Tyńczyk Legnicki- Kozice- Prostynia- Kościelec szkoła
Ilość uczniów : 20
2. BUS
Kościelec szkoła- Janowice Duże- Kościelec szkoła
Ilość uczniów : 18
3. AUTOBUS
Kościelec szkoła- Winnica- Bielowice- Warmątowice SienkiewiczowskieKościelec szkoła
Ilość uczniów: 54

II.

ODWÓZ:
1. BUS 12.45
Kościelec szkoła- Prostynia- Janowice Duże- Kościelec szkoła
2. AUTOBUS 12.45
Kościelec szkoła- Kozice- Tyńczyk- Warmątowice Sienkiewiczowskie- BielowiceWinnica- Kościelec szkoła
3. AUTOBUS 15.05
Kościelec szkoła- Prostynia- Kozice – Janowice Duże – Tyńczyk LegnickiWarmątowice Sienkiewiczowskie- Bielowice – Winnica- Kościelec szkoła

III.

DOWÓZ:

Wilczyce stacja
Czerwony Kościół
Szymanowice
Dunino
Wilczyce

4
19
9
9
14

55
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Winnica
Krajów

8
5
Razem

IV.

13
68

ODWÓZ:

Wilczyce szkoła
Dunino
Szymanowice
Czerwony Kościół
Wilczyce stacja
Razem

10
7
4
9
0
30

Krajów
Winnica
R-m

4
4
8

Wilczyce stacja
Czerwony Kościół
Szymanowice
Dunino
Wilczyce
Krajów
Winnica
R-m

4
10
5
2
4
1
4
30

2. Godzina rozpoczęcia nauki codziennie godz. 8.00. Łącznie dowożonych będzie 162
uczniów, ale Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób (-,+) do 10%.
Uwaga: w okresie listopad – marzec szkoła pomiędzy przewozami chce dysponować
busem w celu dowożenia uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na salę
gimnastyczną oddaloną od szkoły ok 700 m. dziennie przewiduje się 3 kursy.
Szczegóły uzgodnione zostaną pomiędzy przewoźnikiem, a dyrektorami szkół. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy.
W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez
Zamawiającego.
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3.

Usługi

przewozowe

Wykonawca

powinien

wykonywać

środkami

transportu

przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymagania
bezpieczeństwa, higieny, a tym samym spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane
z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) i kodeksu drogowego, przez osoby
mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi
zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojeździe odpowiednio dla danej trasy.
W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego
środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec
powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania rezerwowym pojazdem.
4.Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu przewożonemu uczniowi miejsca
siedzącego w pojeździe.
6. Zamawiający zakupuje bilety miesięczne dla wszystkich dowożonych uczniów. Dowóz
uczniów odbywać się będzie w ramach linii regularnej.
7. Zamawiający podczas dowozów zapewnia opiekę dla dzieci.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.
V. Dokumenty wymagane od Oferenta:
1. Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszego Zapytania
Ofertowego,
2. Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego uprawniającą Wykonawcę do
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego o
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którym mowa ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 58 z późn. zm.)
3.

Oświadczenie o zapewnieniu na cały okres trwania umowy, pojazdów z miejscami

siedzącymi wraz z informacją o podstawie do dysponowania pojazdem.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5.

Oświadczenie

o

posiadaniu

aktualnej

polisy

ubezpieczeniowej,

potwierdzającą

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Dokumenty są składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał
dokumentu, nie kopia).

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru
formularza oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego oraz wszystkie wymagane
załączniki.
3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem
maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym
atramentem.
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo ) musi być dołączone do oferty, o ile wynika ono
z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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6. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

potwierdzone

za

7. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dowóz uczniów do
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu Szkoły Podstawowej im. Jana
Wyżykowskiego w Krotoszycach w roku szkolnym 2019/2020” osobiście w sekretariacie
Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Krotoszyce, 59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46
w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
8. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje wezwanie do ich
uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie oferta
zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru
oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego
tytułu.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za wykonanie przewozu uczniów do
Szkoły Podstawowej / tj. dowozu i odwozu / poprzez wpisanie do formularza ofertowego
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania kwoty obliczonej na podstawie

opisu

przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, umowy,
jak również stawki podatku VAT obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert,
podając cenę biletu miesięcznego dla jednego ucznia.

VIII. Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej
ceny – 100%.
2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT ).
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem emaila lub faxem oraz poprzez zmieszczenie informacji na stronie zamawiającego.
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X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.
2. Osoby uprawnione do kontaktu: Magdalena Pilich - Zaremba od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 76-8878421 w. 21 oraz Dyrektorzy
szkół: Barbara Iwan – SP Kościelec tel. 76 8506472, Elżbieta Kozakiewicz – SP
Krotoszyce tel. 76 8878392
XI. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1- Formularz oferty
Wójt Gminy Krotoszyce
(-) Wojciech Woźniak

Załącznik FORMULARZ OFERTY
......................................................................
(Nazwa i dokładny adres Wykonawcy, telefon, fax.)

Zamawiający:
Gmina Krotoszyce
Ul. Piastowska 46

59-223 Krotoszyce
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe „Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im.

Henryka Sienkiewicza w Kościelcu oraz do Szkoły Podstawowej im. Jana
Wyżykowskiego w Krotoszycach w roku szkolnym 2020/2021 – świadczonych na
podstawie biletów miesięcznych”
e-mail: ug@krotoszyce.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.krotoszyce.pl
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za wynagrodzenie łączne, cena jednego biletu miesięcznego w wysokości:
kwota brutto ......................... zł (słownie: .....................................................................................)
kwota podatku VAT: ....................... zł (słownie: ...........................................................................)
kwota netto ......................... zł (słownie: .........................................................................................)

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki

Oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do rozpoczęcia realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Znajdujemy się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywanej działalności i doświadczenie umożliwiające staranne
i terminowe wykonanie usługi.
3. Wykonamy zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego zamieszczonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, obowiązkami Wykonawcy, terenem gminy oraz nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
7. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu
o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10. Oświadczamy, że posiadamy aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego uprawniającą Wykonawcę do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transpor-
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tu drogowego, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
11. Oświadczamy, że zapewnimy na cały okres trwania umowy, pojazdy z miejscami siedzącymi wraz
z informacją o podstawie do dysponowania pojazdem.
12. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
13. Oświadczamy, że posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
1. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
4. ………………………………………………….
5. ………………………………………………….
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.
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