
Ostrowek, dnia 11 lutego 2019 r.

WOJT GMINY OSTROWEK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wqjt Gminy Ostrowek zaprasza do zlozenia oferty na ,,Dowoz uczniow do Szkoly Podstawovvej
w Ostrowku w roku szkolnym 2018/2019"

I. ZAMAWIAJACY

Gmina Ostrowek

Ostrowek 115

98-311 Ostrowek

tel. 043841 5023

ug_ostrowek@ interia.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.)

m. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest ushiga polegaj^ca na dowozie uczniow do Szkoty Podstawowej

w Ostrowku w okresie od dnia 1 marca2019 r. do dnia 19 czerwca2019 r. natrasach:

- dowoz (codziennie)

a) Ostrowek - Skrzynno - Piskornik - Debiec - Wielgie - Dymek - Skrzynno - Ostrowek

(szkola)-29km;

b) Ostrowek - Wola Rudlicka - Janow - Milejow - Janow - Okalew - Nietuszyna -

Niemierzyn - Bolkow - Skrzynno - Ostrowek (szkoJa) - 32 km;

- odwoz

c) Ostrowek (szkota) - Wola Rudlicka - Janow - Milejow - Janow — Okalew - Nietuszyna —

Niemierzyn — Bolkow — Skrzynno - Ostrowek — 32 km, (poniedziatki);

d) Ostrowek (szkola) - Skrzynno - Piskornik - Debiec - Wielgie - Dymek - Skrzynno -

Ostrowek -29 km, (poniedzialki);

e) Ostrowek (szkoia) - Skrzynno - Piskornik - Debiec - Wielgie - Dymek - Skrzynno -

Ostrowek - 29 km, (wtorki);

f) Ostrowek (szkota) - Wola Rudlicka - Janow - Milejow - Janow - Okalew -Nietuszyna -

Niemierzyn - Ostrowek - 28 km, (wtorki);



g) Ostrowek (szkola) - Skrzynno - Bolkow - Niemierzyn - Skrzynno - Piskornik - Debiec -

Wielgie - Dymek - Skrzynno - Ostrowek - 35 km, (wtorki)

h) Ostrowek (szkola) - Skrzynno - Piskornik - Debiec ~ Wielgie - Dymek - Skrzynno -

Ostrowek - 29 km, (srody);

i) Ostrowek (szkota) - Wola Rudlicka - Janow - Milejow - Janow - Okalew - Nietuszyna -

Niemierzyn - Ostrowek - 28 km, (srody);

j) Ostrowek (szkola) - Skrzynno - Bolkow - Niemierzyn - Skrzynno - Piskornik - Debiec -

Wielgie - Dymek - Skrzynno - Ostrowek - 35 km, (Srody);

k) Ostrowek (szkola) - Wola Rudlicka - Janow - Milejow - Janow - Okalew - Nietuszyna -

Niemierzyn - Bolkow - Skrzynno - Ostrowek - 32 km, (czwartki);

1) Ostrowek (szkota) - Skrzynno - Piskornik - Debiec - Wielgie - Dymek - Skrzynno -

Ostrowek - 29 km, (czwartki);

m) Ostrowek (szkola) - Wola Rudlicka - Janow - Milejow - Janow - Okalew - Nietuszyna -

Niemierzyn - Bolkow - Skrzynno - Ostrowek - 32 km, (piatki);

n) Ostrowek (szkota) - Skrzynno - Piskornik - Debiec - Wielgie - Dymek - Skrzynno -

Ostrowek - 29 km (piatki).

I .luvnu' 672 km/tydzien

2. Dowoz uczniow do szkoly (rozpoczecie dowozu nie wczesniej niz o godz. 620, przyjazd do

szkoly najpozniej na godz. 810) oraz ich odwiezienie po zakonczeniu zajec (w godzinach: II10

- 1540) odbywac sie bedzie w dni nauki szkolnej wedlug rozkladow i godzin uzgodnionych z

Zamawiajqcym. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zmian w rozktadzie jazdy. W przypadku

odpracowania zajec szkolnych w innym dniu wolnym od zajec, Wykonawca zobowiqzany jest

zapewnic przewoz dzieci zgodnie z rozktadem jazdy ustalonym przez Zamawiajgcego.

3. Uslugi przewozowe Wykonawca powinien wykonywac srodkami transportu

przystosowanymi do przewozu mlodziezy szkolnej minimum dwoma, spetniajqcymi

wszystkie wymagania bezpieczeiistwa, higieny, a tym samym spetniac wszelkie kryteria i

wymogi z\via.zane z przewozem pasazerskim, o ktorym mowa w ustawie zdnia 6 wrzesnia

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z p6zn. zm.) i kodeksu drogowego,

przez osoby maja_ce odpowiednie uprawmenia do swiadczenia tych uslug. Wykonawca

zamowienia musi zapewnic odpowiedni^ liczb? miejsc siedz^cych (min.40) w pojezdzie

odpowiednio dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiqzany do

zapewnienia zastepczego Srodka transportu, w taki sposob, aby nie powodowal opoznieh

czasowych kursu. Wobec powyzszego Wykonawca jest zobowi^zany do dysponowania

rezerwowym pojazdem.

4. Wykonawca ushigi zobowi^zany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od

odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow w zwiqzku

z wykonyxvaniem przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy.



5. Wykonawca zobo\via_zany jest do zapewnienia kazdemu przewozonemu uczniowi miejsca

siedz^cego w pojezdzie.

6. Zamawiaja_cy dopuszcza mozliwosc zmiany ilosci dowozonych uczniow.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia od dnia 1 marca2019 r. do dnia 19 czerwca 2019 r.

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA

1. Formularz oferty wraz ze szczegolowa. kalkulacjij ceny oferty zgodny ze wzorem

stanowi^cym Zatqcznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

2. Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego uprawniaj^cq Wykonawci? do

podejmowania i wykonywania dzialalnosci gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

o ktorym mowa ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 58 z pozn. zm.),

3. Wykaz z informacja^ o posiadaniu, na cafy okres trwania umowy, pojazdow z minimum 40

miejscami siedz^cymi (minimum 3 pqjazdy) wraz z informacjq o podstawie do dysponowania

pojazdem - zat^cznik nr 1 do formularza oferty.

4. Oswiadczenie, ze osoby, ktore b$da uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadaja

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowi^zek posiadania takicli uprawnien -

zal^cznik nr 2 do formularza oferty;

Dokumenty s^ sktadane w oryginale lub w kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem przez

Wykonawce.

W przypadku korzystania z zasobow innych podmiotow, Wykonawca zobowi^zany jest do

przedlozenia pisemnego zobowi^zania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbednych

zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (oryginat dokumentu, nie kopia).

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca moze ztozyc jedncj oferte.

2. Oferta musi zawierac wypelniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru

formularza oferty stanowi^cego zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wszystkie

wymagane zal^czniki.

3. Wszystkie zal^czniki do oferty powinny bye ulozone w kolejnosci wymienionej w formularzu

oferty.

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby tresc oferty byla jednoznaczna i nie przedstawiata propozycji

alternatywnych.



5. Oferta i wszystkie zai^czniki musza^ bye sporza.dzone w jezyku polskim i napisane

pismem maszynowym, za pomoca, komputera lub recznie pismem wyraznym, niescieralnym

atramentem.

6. Upowaznienie (peinomocnictwo) musi by£ dol^czone do oferty, o ile wynika ono

z dokumentow do^czonych do oferty. Upowaznienie musi bye przedstawione w formie

oryginahi lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Notariusza.

7. Ewentualne poprawki w ofercie musza, bye naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem

osoby uprawnionej do reprezentowanla Wykonawcy.

8. Kopie wszystkich dokumentow dol^czonych do oferty musza^ bye potwierdzone za zgodnosc

zoryginalem przez Wykonawce.

9. Oferte nalezy skladac w zamknietej kopercie z napisem ,,Oferta na dowoz uczniow do

Szkoly Podstawowej w Ostrowku w roku szkolnym 2018/2019" osobiscie w sekretariacie

Urzedu lub poczta, na adres Urz^d Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek

w terminie do dnia 26_lutego 2019 r. do godz, 15.00.

10. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentow spowoduje wezwanie do ich uzupelnienia.

W przypadku braku uzupelnienia dokument6w w wyznaczonym terminie oferta zostanie

odrzucona.

1 1. Zamawiaj^cy zastrzega prawo do uniewaznienia postepowania i nie dokonania wyboru oferty

bez podania przyczyny i bez mozliwosci dochodzenia przez oferentow roszczeti z tego tytulu.

VTI. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

1. Oferta musi zawierac ostatecznq sumarycznq cene za przewoz uczniow na poszczegolnych

trasach w tygodniu. Cena musi zawierac wszystkie koszty (np. cene paliwa, ubezpieczenia,

przegl^dow, napraw, czas postoju itp.) z uwzgl^dnieniem wszystkich optat i podatkow.

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana najnizsza cena brutto za jeden tydzien wykonywania

dowozu na wszystkich trasach (suma iloczyn6w liczby dni dowozu w danym tygodniu na

poszczegolnych trasach i stawki za jeden km wykonanej trasy).

3. Cena musi bye podana w zlotych polskich cyfrowo i slownie.

VI I I . KRYTERIA WYBORU

Zamawiaja.cy dokona oceny waznych ofert i wyioni wykonawce na podstawie najnizszej ceny - 100%.

IX. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaja.cy zawiadomi oferentow za posrednictwem e-maila

lub faxem.

<j Turek



/ ; i l ;u ' /uik nr 1 do zapytania ofertowego

Ostrowek, dn 2019 r.

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP

REGON Wojt Gminy Ostrowek
Ostrowek 115
98-311 Ostrowek

QFERTA

W zwi^zku z zapytaniem ofertowym z dnia 12 lutego 2019 r. niniejszym sktadam oferte na

swiadczenie ushig przewozowych polegajacych na:

,,Dowoz uczniow do Szkory Podstawowej w Ostrowku w roku szkolnym 2018/2019"

Oferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia zawiera wszystkie koszty zwiqzane z
rcalizacjq zadania, wynikajqce wprost z zapytania ofertowego, jak r6wniez tarn nie ujete, a niezb^dne
do wykonania zadania:

Oznaczenie trasy
wykonywanej w

poszczegolne dni tygodnia

1

Trasa a x 5

Trasa b x 5

Trasa c

Trasa d

Trasa e

Trasa f

Trasa g

Trasa h

Trasa i

Trasa j

Trasa k

Trasa 1

Stawka brutto
za 1 km trasy

2

Cena brutto dowozu
(oznaczenie trasy z
kol. 1 x stawka z

kol. 2)
3



Trasa m

Trasa n

Sum a

Lqczne wynagrodzenie Przewoznika z tytulu
wykonywania dowozu w ciqgu jednego

tygodnia (suma cen brutto wszystkich tras)

Uwagi:
• oferowane ceny brutto zawieraja naliczone zgodnie z obowi^zujacym prawcm podatki w tym VAT

Cena brutto za 1 tydzieii wykonywania dowozow na trasach od ,,a" do ,,n" wynosi

(siownie ziotych)

*) Nalezy wpisac kwotc z wicrsza ,,Lacznc wynagrodzenie !Jrzewo£nika...) w kolumnie 3

1. Oswiadczam/ oswiadczamy, ze:

• oferowana kwota uwzgl^dnia cen$ realizacji zamowienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz

wszystkimi nakiadami towarzyszacymi dla prawidlowego zrealizowania zamowienia,

• dokonalismy wizji lokalnej tras i posiadamy ws/elkle niezbedne informacje do przygotowania oterty,

• zapoznalismy sie z drogami na terenie Gminy Ostrowek i nie wnosimy zadnych zastrzezeri,

2. Do oferty zalaczam/zalaczamy dokumenty:

1)

2)

3)

(podpis i piecz^c Wykonawcy)



Zalqcznik nr 1 do formularza oferty

(miejscowo^ i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz pojazdow przcwidzianych do rcalizacji zamowienia, ktorymi dysponuje
lub be^lzie dysponowal Wykonawca.

Oswiadczam, ze dysponuje badz bede dysponowat potencjatem technicznym do wykonania
zamowienia, a w szczegolnosci:

a)oswiadczam, ze dysponuj^ b^dz bedt? dysponowal pojazdami w ilosci szt., ktore s^
przystosowane do przewozu lacznie osob na miejscach siedzacych, a tym samym
p o / \ \ a l a j a be/ j a k i c h k o l \ k pr /es /kml na ivnli /acjc / a n i ^ n v i c n i a \ \ L \h \-

tras i ilosci uczniow do przewozu na poszczegolnych trasach,

b)powyzsze oswiadczenie Wykonawca zgodnie ze swoim wyborem dodatkowo potwierdza poprzez
wypelnienie nizej wymienionego wykazu wraz z zal^czon^ kserokopi^ dowodow rejestracyjnych
pojazdow potwierdzonych za zgodnosc z oryginaiem przez Wykonawce, ktore zostan^ wpisane
w ponizszej tabeli przez oferenta:

Lp.

1.

2.

3.

Charakterystyka
pojnzdu
«)typ
b) iiKii'kii
c) model

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Liczba
miejse
siedzqcych

^
rejestracyjny
pojazdu

11) rok
produkcji
b)rok
wykonanego
ostatniego
remontu
kapitiilnego
pojazdu

a)

b)
a)

b)
a)

b)

Pojazdy kt6rymi:

Wykonawca
dysponuje

Wykonawca
b^d/.ie
dysponowal

;i)iuTiin stanu
technicznego
pojazdu
b)»slatnie
badania
li'i linnviir

pojazdu byly
\vykonane
( i / l rn lilH".i.ir

/rok
a)

b)
a)

b)
a)

b)

Podpis Wykonawcy



/ . i l ;uvnik nr 2 do formularza oferty

(miejscowosii i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dysponuje badz bede dysponowal odpowiednia ilosci^ pracownikow na

stanowisku kierowcow, ktorzy posiadaja odpowiednie zawodowe swiadectwa kwalifikacyjne na

przewoz osob, co pozwala bez jakichkolwiek przeszkod na realizacje przedmiotowego zamowienia.

Podpis Wykonawcy


