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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018  poz. 1986). 

 

Burmistrz Boguchwały  

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała do szkół specjalnych i uczniów z Zarzecza do 

Szkoły Podstawowej w Lutoryżu” 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na dowozie uczniów do szkół  na 

następujących trasach: 

a) Zarzecze (szkoła) – Szkoła Podstawowa w Lutoryżu – Zarzecze (szkoła), przewozem objętych będzie 

około 35-40 uczniów + opiekun. Łącznie około 12 km dziennie (w zależności od ilości wykonanych 

kursów) 

b) Miejsce zamieszkania uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała – Zespół Szkół 

Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia1 –  miejsce zamieszkania uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała, przewozem objętych będzie około 13-16 uczniów + 

opiekun. Łącznie około 90 km dziennie. 

2. Do ogólnej dziennej liczby przejechanych kilometrów nie dolicza się dojazdu z miejsca garażowania 

pojazdu do pierwszego punktu odbioru ucznia, a także w drodze powrotnej od ostatniego punktu 

przekazania ucznia do miejsca garażowania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dowozu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, zapewnienia uczniom właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży, pojazdem należycie 

przystosowanym do realizacji przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze, iż przedmiotem umowy 

jest również przewóz  uczniów niepełnosprawnych, Wykonawca powinien dołożyć szczególnej 

staranności w czasie wykonywania usługi. 

4. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej. Szczegółowy 

harmonogram dowozu ustali Wykonawca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dowożonych dzieci i 

przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

5. Trasa przewozu może ulec zmianie  w związku ze zmianą liczby dowożonych uczniów lub ze zmianą 

miejsca zamieszkania. 

6. Opiekę nad uczniami w czasie przewozów na trasach: Gmina Boguchwała – Rzeszów – Gmina 

Boguchwała, Zarzecze(szkoła) – Szkoła Podstawowa w Lutoryżu – Zarzecze(szkoła) zapewnia 

Wykonawca z tym, ze opiekunem nie może być kierowca. Opiekunem musi być osoba pełnoletnia,  

nie karana, nie figurująca w rejestrze przestępców seksualnych, posiadająca pełną zdolność do 



czynności prawnych. Do zadań opiekuna należy zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podczas 

wsiadania i wysiadania, eliminowaniu niewłaściwych zachowań mogących sprowokować 

niebezpieczne sytuacje podczas jazdy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W przypadku uczniów 

niepełnosprawnych opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów od momentu odebrania ich od 

rodziców/opiekunów do momentu przekazania ich pod opiekę pracownikowi placówki. Po 

zakończeniu zajęć edukacyjnych opiekun odbiera uczniów od pracownika placówki, sprawuje opiekę 

w czasie przejazdu uczniów do domu i przekazuje uczniów rodzicom/opiekunom. W czasie, gdy 

uczniowie znajdują się pod nadzorem opiekuna, ponosi on za nich odpowiedzialność. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest podanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykazu osób, 

które będą sprawować bezpośrednia opiekę nad uczniami w czasie dowozu. 

 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania  przedmiotu zamówienia: od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

1. Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: 

a) posiadać ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, certyfikat 

kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla jednej z osób zarządzających 

firmą Wykonawcy, zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie 

drogowym (Dz. U. 2017.2200 ze zm.) 

b) dysponować: 

- pojazdem wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2010 roku do przewozu osób niepełnosprawnych , 

oznakowanym, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt tj. szyny załadowcze, pasy do mocowania 

wózków, pasy bezpieczeństwa, ponadto pojazd musi posiadać sprawną instalację ogrzewania i 

klimatyzacji 

- pojazdem wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2010 roku do przewozu uczniów do Szkoły 

Podstawowej w Lutoryżu oznakowanym , posiadającym sprawną instalację ogrzewania i klimatyzacji 

c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ( Polisa 

OC na kwotę nie mniejszą nią 120 000,00 zł, zawarta na cały okres trwania zamówienia) 

d) posiadać ważne badania techniczne 

2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. 

3. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 1, według zasady „ spełnia- nie spełnia”. 

IV. INFORMACJA O DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH PRZEZ OFERENTA 

 



1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. III 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 2 

c) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usługi transportowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia , a także zakresu 

wykonywanych czynności – załącznik nr 3 

d) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia – załącznik nr 4 

e) ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na cały okres trwania umowy. 

f) licencję na przewóz osób 

g) wykaz samochodów przeznaczonych do przewozu osób, w tym uczniów niepełnosprawnych, 

którymi dysponuje Wykonawca – załącznik nr 5 

2. Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wymagania podstawowe 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na zapytanie 

2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w pkt. III na formularzu 

udostępnionym przez Zamawiającego 

3) ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami 

4) oferta musi być podpisana przez oferenta osobiście lub upoważnioną osobę 

5) oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający 

określił wzory w niniejszym zapytaniu, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z 

nimi zgodne co do treści 

6) oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą 

mieć formę pisemną 

7) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści, muszą być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 

podpisania oferty 

8) nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 



VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zapytania ofertowego w Biurze Obsługi 

Klienta  Urzędu Miejskiego w Boguchwale ul. Suszyckich 33 w godzinach pracy biura do dnia 

16.11.2018. 

 

VII. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium – cena 100 %. 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które są zgodne z wytycznymi określonymi w 

zapytaniu ofertowym. 

3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając ofertę dodatkową nie 

może zaoferować ceny wyższej, niż zaoferowana w złożonej ofercie. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady 

i kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących po 

jego stronie odstąpił od podpisania umowy lub nie wykonał należycie zamówienia co doprowadziło 

lub mogło doprowadzić  Zamawiającego do poniesienia strat. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest: 

Elżbieta Kostecka tel. 17 8755 228 


