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GMINA B()GUCliwAł,A
ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwala
woi. PodkarPackic

Boguchwała, \4'1-1-.2oI7

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których

równowartośCi 30ooo eUro na podstawie art. 4 pkt 8

Zamówień Publicznych (Dz' U. 2017 poz. 1579)'

Wartość nie przekracza Wyrażonej W ztotych

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bu rmistrz Bo8uchwały

zapraszadozłożeniaofertywpostępowaniu:,,DowózucznióWdoszkółpublicznychiuczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwala do szkół specjalnYch i szkół integracyinYch"

l. PRZEDMloT zAMÓWlENlA

1. PrŻedmiotem Żapytania ofertowe8o .'est usłu8a polegająca na dowozie uczniów do szkół na

następujących trasach:

a) Zarzecze (szkoła) _ Szkoła PodstaWoWa W LutorYŹu _ Zarzecze (sZkoła), przewozem objętych będzie

około 20-23 uczniów + opiekun' Łącznie okoto 10 km dziennie.

b) Kielanówka _ Szkoła Podstawowa w RacławóWce _ KielanóWka, przewozem objętych będzie 2

uczniów + opiekun. Łącznie około 10 km dziennle.

c) Miejsce zamieszkania uczniów nie pełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała _ Zespół Szkół

Specjalnychim'UNlcEFwRzeszowieul.ofiarKatynia1_Liceumogó|nokształcącelnte8racyjneW
Rueszowie ul' Rejtana 30 _ miejsce zamieszkania uczniów niepełnosprawnych z terenU Gminy

Boguchwała,przewoZemobjętychbędzieokoło1316ucznióW+opiekun'Łącznieokoło160km
dziennie.

2' Do ogólnej dziennej Iiczby przejechanych kilometrów nie dolicza się dojazdu z miejsca garażowania

pojazdudopierwszegopunktuodbioruuczniaatakżewdrodzepowrotne.iodostatniegopunktu
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

szczególnymuwzględnieniemzasadprzewozudzieciimłodzieży,pojazdemnaleŹycieprzystosowanym
doreaIizacjiprzedmiotuzamówienia'MającnauWadze,iŹprzedmlotemumowyjestprzewózrównież
Uczniówniepełnosprawnych,WykonaWcapowiniendołożyćszczególnejstarannościWcZasie
wykonywania usługi.

4' Przewozy będą reaIiZoWane codzlennie z Wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej' Szczegółowy

harmonogram dowozu ustali Wykonawca z rodzicami Iub opiekunami praWnymidowożonych dzieci'

5.opiekęnaduczniamiwczasieprzewozównatrasach:GminaBoguchwała_Rzeszów_Gmina
Boguchwała, KieIanówka-Szkoła PodstaWowa w Racławówce -Kielanówka oraz Zarzecze(szkoła) _

szkoła PodstaWoWa W LUtoryżu _ Za rzecze (szkoła ) zapewnia WYkonawca'



/

ll' TERMlN REALlzAcJl zAMÓWlENlA

Termin Wykonania przedmiotu zamówienia: od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku'

lll.WARUNK|UDzlAŁUWZAPYTAN|UoFERToWYMoRAzoPlssPosoBUDoKoNANlAocENY
sPEŁNlENlA TYcH WARUNKóW

1. Wykonawcy muszą spełniać następujące Warunki:

a) posiadać Ważną llcencję na Wykonywanie krajowego transportu drogowego osób' certyfikat

kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla jedne'i z osób zarządzających

firmąWykonawcY,zgodniezrozdziałem2ustawyzdnia6września2oo1rokUotransporciedrogowym
(D2.U.2013.1414)

b) dysponować:

- po.jazdem wyprodukowanym nie Wcześniej niŹ w 2010 roku do przewozu osób niepelnosprawnych '

oznakowanym, Wyposażonym W specjalistyczny sprzęt tj' szyny załadowcze' pasy do mocowania

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

klimatyzacji

- pojazdem WYprodukowanym nie wcześniej nlż w 2o1o roku do przewozu uczniów do szkół

podstawowych oZnakowanym lWyposażonym w pasy bezpieczeństwa' posiadać sprawną instalacię

ogrzewa nia i klimatYzacji

c)posiadaćubezpieczenieododpowiedzialnościcywilnejwzakresieprowadzonejdziałalności(Polisa
oc na kwotę nie mniejszą nią 12o ooo,oo zł, zawarta na cały okres trwania zamówienia)

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

postępowania.

3' ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedtożonych

oświadczeńidokumentóW,októrYchmowaWpkt.1,wediugzasady,,spełnia-niespetnia,,.

lv. lNFoRMAoA o DoKUMENTACH zŁoŻoNYcH PRzEz oFERENTA

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udzlału w postępowaniu' o których mowa w rozdz' lll

Wykonawca zobowiązany jest złoŹyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) formularz ofertowy - załącznik nr 1

b) ośWiadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 2

c)wykazosóbktórebędąucze5tniczyćwwykonywaniuzamówieniawszczególnościodpowiedzialnych
za świadczenie usługi transportowej, WraZ z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych'

dośWiadczenia niezbędnego do wykonywania zamówlenia, a także zakresU wykonywanych czynności

- załącznik nr 3

d)oświadczenie,żeosobyktórebędąuczestniczyćwwykonywaniuzamówleniaposiadająwymagane
uprawnienia _ załącznik nr 4



/
e) Ważną polisę, a W przypadku je.j braku innY dokument potwierdzający' że Wykonawca jest

ubezpleczony od od powiedzia lności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na caty okres trwania umowy'

f) licencię na przewóz osób

g) wykaz samochodÓw przeznaczonych do przewozu osób w tym uczniów niepełnosprawnych którymi

dysponu|e WYkonawca - załącznik nr 5

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

postępowaniu, WykonaWca st<iada w formie oryginału lub kopii pośWiadczonej za zgodność z

oryginatem przez Wykonawcę'

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania Podstawowe

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na zapytanie

2) ofertę nateży przygotować ściśle według wymagań okreśIonych w pkt' lll na formularzu

Udostę pn ionym przez Za maWia jące8o

3) ofertę stanoWi prawidtowo wypełniony Formularz ofertowy Wraz z załącznikami

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

5) oświadczenia idokumenty składane przez Wykonawcę Wraz z ofertą, dla których Zamawiający

określił WŻory 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 e8zemplarzu 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 u prawnioną/uprawnione do

podpisa nia ofertY

8) nie dopusŻcza się składania ofert częściowych'

Vl. MlEJscE oRAz TERMlN SKŁADANlA oFERT

ofertę należy złożyc w zamknlętej kopercle z oznaczeniem zapytania ofertowego W Biurze obsługi

Klienta UrzędU Miejski€go ' 
gogu'h*'t" ul' Suszyckich 33 w godzinach pracy biura do dnia

23.r7.zor7 .

VII. OCENA OFERT

1' zamawiający dokona ocenY ważnych ofert na podstawle kryterium - cena 100 %'

2. Zamawiający oceni i porówna jedYnie te oferty' które są zgodne Z Wytycznymi określonymi w

zapytaniu ofertowYm



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

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty do zlożenia W terminie

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając ofertę dodatkową nie

może zaoferować ceny wyższej, niż zaoferowana W złożonej ofercie.

Vlll. lNFoRMAoE DoTYcącE WYBoRu NAJKoRzYsTNlEJszEJ oFERw

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 Bo8uchwała do zawarcia umowy.

IX. DODATKOWE INFORMAOE

osobą uprawnioną do udzielania Wyjaśnień jest:

Elżbieta Kostecka tel' 17 8755 228

Z uo. BURtń6TR',-'.-,rLĘ.r
zasĘpca BurmlBtru,


