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ZAPYTANIE OFERTOWE

,, Dowóz ucznió'}u do szkół publicznlch i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy
Bogucltwała do szkół specjalnych i szkół integracyjnych,"

Gmina Boguchwała zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa olerty cenowej
uwzględnieniem ponizszych wymagań:

l. oPls PRzEDMloTu zAMÓWlENlA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakręsie dowozu uczniów do szkół na
następujących trasach:

a) dowóz uczniów z Zarzecza (szkoła) do Szkoły Podstalvowej w Lutoryżu ( ok. 19-20

uczniów + opiekun) i dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lutoryżu do
Zarzecza (szkoła), (ok. 19-20 uczniów * opiekun), łącznie około 10 km dziennie.

b) dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała z miejsca
zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie i Liceum
ogólnokształcącego Integracyjnego w Rzeszowie(ok. 12 - 16 uczniów + opiekun) i
dowóz uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie i
Liceum ogólnokształcącego Integracyjnego w Rzeszowie do miejsca zamieszkania
na terenie Gminy Boguchwała' (ok. 12 - 16 uczniów + opiękun) łącznie około 160

km dziennie.
c) dowóz uczniów z Kielanówki do Gimnazjum w Racławówce (2 uczniów+ opiekun)

i dowóz uczniów z Gimnazjum w Racławówce do Kielanówki ( 2 uczniów +

opiekun), łącznie około 10 km dzierurie.

2. Do ogólnej dzierrnej liczby przejechanych kilometrów nie dolicza się dojazdu z miejsca
garazowania 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 zgodnle z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, zapewnienia uczniom właściwyclr warunków bezpieczeństwa
i higieny, ze szczegóInym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieŻy, pojazdem

naleŹycie przystosowanym do realizacji przedmiotu zamówienia. Mając na uwadzę, iż
przedmiotem umowy jest przewóz również uczniów niepełnosprawnyclr, Wykonawca
powinien dołożyć szczególnej staranności w czasie wykonywania usługi'

4. Przewozy będą realizowanę codziennię z wyj ątkiem dni wolnych od nauki szkolnej.
Szczegółowy hatmonogram dowozu ustali Wykonawca z rodzicami lub opiekunami
prawnymi dowoŹonych dzieci oraz opiekunami wskazanymi przez Zamawtającego. opiekę
nad uczniami w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający za wyjątkiem trasy
Zarzeczę(.szkoła) -Szkoła Podstawowa W LutoryŻu.

ll. TERMlN vVYKoNANlA zAMÓWlENlA
1'Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 0l'09.20l7 r. do 31.12.20l'7 r.



!ll' WARUNKI UDzlAŁU W ZAPYTANIU oFERToWYM oRAz oPls sPosoBU DoKoNANlA
ocENY sPEŁNlENlA TYcH WARUNKÓW.

1. Wykonawcy muszą spełniac następujące warunki:
a) posiadać waŹną licencję na wykonywanie krajowego transpońu drogowego osób, certyfikat
kompetencji w krajowym transporcie drogorłym osób wystawiony dla jednej z osób
zarządza1ących finną Wykonawcy, zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r'
o transporcie drogowym (Dz. U . 2013. 1414)
b) dysponować:
- 2 pojazdami wyprodukowanyli nie wcześniej niż w 2010 roku do plzewozu uczniórv
niepełnosprawnych' oznakowanych, wyposaŹonych w specjalistyczny sprzęt tj' szyny
załadowcze' pasy do mocowania wózków' pasy bezpieczeństwa itp.' ponadto pojazdy muszą
posiadać sprawną instalację ogrzewania i klimatyzacji.
- 3 pojazdami wyprodukowanyrni nie wcześniej niż w 2010 roku do przewozu uczniórv do

szkoły podslaworł'ej oznakowanych i wyposaŹonych w pasy bezpieczeństrł'a itp., ponadto
pojazdy muszą posiadaó sprawną instalację ogrzewania i klimatyzacji.
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności (Polisa oC na kwotę nie mniejszą niŻ 120 000,00 zł' zawartą na cały okres
trwania zamówienia).
d) zapewnió na trasie Zarzecze (szkoła) Szkoła Podstar.ł'owa w Lutoryzu _ 'Zarzecze (szkoła)
opiekuna uczniów w czasie plzewozu do i ze szkoły'

2. Nie spełnienic clrociazby jednego z w/w warunków skutkować będzie rłykluczeniellr
wykonawcy z postępowania.

3. ocena spełniania powyższych rł'arunków zostanie dokonana na podstawie przedłoŹonych
oświadczeń i dokumentórv' o których mowa w pkt. l , według zasady ',spełnia nie spełnia''.

lV' lNFoRMAGJA o DoKUMENTACH zAŁĄczoNYcH PRzEz oFERENTA'

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu' o których mowa w
rozdz.III Wykonawca zobowiązany jest złoŻyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) fotmularz ofeftowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1

b) oświadczenie o spełniar-riu warunków udziału w konkursie ofert - zalącznik nr 2
c) rłykaz osób które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usłrrgi transportowej ' wraz Z intbrmacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doślviadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia , a także
zakesu wykonywanych czynności - załącznik nr 3.

d) oświadczenie, Że osoby którc będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia - załącznik nr 4.

e) ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potlł'ierdzaj ący , Że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na cały okres trwania umowy.
1') licencję na przewóz osób.
g)wykaz samochodów przeznaczonych do przewozl"t osób w tym uczniów niepełnosprarł,nych
którymi dysponuje Wykonawca - załącznik nr 5.

2. Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca składa rł' formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę



/
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstawowe.
a) kaŻdy Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofertę na zamówienie,
b) ofertę należy przygotowaó ściśle według wymagań określonych w pkt. II1 na lormularzu
udoslępn ion1 m przez lamawiającego.
c) ofer'tę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz oferlowy wraz z załącznikam|
d) oferta musi być podpisana przez oferenta osobiście lub upowaŻnioną osobę.
e) oświadczenia i dokumenty składane przez Wykor-rawcę wTaZ z ofertą, dla których
Zamawiający określił wzory w niniejszyIn zapytaniu, powinny zostać sporządzone z ich
wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści,

0 ofeńa l załączn|kl do o1e(y muszą byó sporządzone w języku polskim w 1 egzemplarzu
i muszą mieć Ibrmę pisemną.
g) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, muszą byó podpisane lub paralowane przez osobę/osoby
uprawnioną./uprawnione do podpisania olerty'

Vl. MlEJscE oRAz TERM|N SKŁADANlA oFERT
1. ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z
oznaczeniem j akiej sprawy dotyczy na adres: Gmina Boguchwała, uI' Doktora Tkaczowa 134,

36-040 Boguchwała do dnia 31.08.2017 r. do godz. 9.00.

VII. OCENA OFERT
1 'Zamawiający dokona oceny waŻnych ofert na podstawie następujących kryterium
cena - 100%

2. Zamawiający oceni i porównajedynie te ofeńy, które są zgodne z w1'tycznymi określonymi
w zapy.taniu oraz opisie.
3' JeŻeli nie będzie można wybraó oferty najkorzystniej szej z uwagi na to, Źe Zostały Złoż-one

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŻylt te ot-eńy, do
złoŻęnia w terminie określonym przez Zamawiającego ofeń dodatkowych' Wykonawca
składając of'ertę dodatkową nie moŻe zaoferowaó ceny wyŻszej, niŹ zaoferowana
w złoŻonej of'ercie.

Vlll. lNFoRMACJE DoTYczĄcE WYBoRU NAJKoMYSTNlEJszEJ oFERTY
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystnięj SZej olerty Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria okeślone w pkt. III.

2' Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących
po jego stronie odstąpił od podpisania umorłry lub nie wykonał należycie zamówienia co

doprorvadziło lub nrogło doprowadzić Zamawiającego do poniesienia strat.

3. Rozstrzygnięcie konkursu olert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
l. osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień i kontaktów jest:

ElŹbieta Kostecka tel. L7 87 -55-228

2. Niniejsze zapytanie ofeńowe nie stanowi Zobowiązania Gminy BoguchWała do zawarcia umowy'

z up' BURMlsTIłZA

l./tpl
Dyrektor


