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Boguchwała, 0 4.08.20 l7

ZAPYTANIE OFERTOWE

,, Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnycl z terenu gminJ)
Boguchwała do szkół specjaln)lch i szkół integracyjnlch w roku sxkolnym 20]7/20]8"

Gmina Boguchwała zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z
uwzg1ędnieniem poniższych wymagań:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zaklesie dowozu uczniów do szkół na
następujących trasach:

a) dowóz uczniów z Kielanówki (szkoła) do Gimnazjum w Racławówce (ok. 2_3

uczniów + opiekun) i dowóz uczniów z Gimnazjum w Racławówce do Kielanówki
(szkoła), (ok. 2_3 uczniów + opiekun), łącznie około 10 km dziennie.

b) Dowóz ucznióv' z Zarzęcza (szkoła) do Szkoły Podstawowej w LutoryŻu ( ok' 20-
24 uczniów + opiekun) i dowóz uczniów Ze Szkoły Podstawowej w Lutoryżu do
Zarzecza (szkoła), (ok. 20-24 uczniów * opiekun)' łącznie około 10 km dziennie.

c) dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała Z miejsca
zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie i Liceum
ogólnokształcącego Integracyjnego w RŻeszowie(ok. 12 - 16 uczniów + opiekun) i
dowóz uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie i
Liceum ogólnokształcącego Integracyjnego w Rzeszowie do miejsca Zamieszkal a
na telenie Gminy Boguchwała, (ok. 12 - 16 uczniów + opiekun) łącznie około 150
km dziennie.

2. Do ogólnej dziennej liczby przejechanych kilometrów nie dolicza się dojazdu z miejsca
garażowania pojazdu do pierwszego punktu odbioru ucznia a takżę w drodze powrotnej od
oStatniego punktu przekazania ucznia do miejsca garażowania.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dowozu zgodlie 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 przewóz również uczniów niepełnosprawnych, Wykonawca
powinien dołożyć szczegó1nej stararrności w czasie wykonywania usługi.

4. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni rł'olnych od naŃi szkolnej '

Szczegółowy harmonogram dowozu ustali Wykonawca z rodzj.camj' lub opiekunami
prawnymi dowoŻonych dziecl onz opiekunami wskazanymi przez Zamawiającego. opiekę
nad uczniami w czasię przewozów organizuje i zapewnia Zamarł iający.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1 Terrnin wykonania przedmiotu zamówięnia: od 01.09.20l7 r. do 30.06.2018 r.

lll' WARUNKI uDzlAŁU W ZAPYTAN|U oFERToWYM oRAz oPls sPosoBu DoKoNANlA'
ocENY sPELNlENlA TYcH WARUNKÓW'



1. Wykonawcy muszą spełr-riać następujące warunki:
a) posiadaó ważną licencję na wykonywanie krajowego tlansportu drogowego osób, certyfikat
kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla jednej z osób
zarządzających 1inną Wykonawcy, zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy z dnta 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U'. 2013. 1414)
b) dysponowaó:
- 2 pojazdami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 roku do przewozu uczniów
niepełnosprawnych' oznakowanych, wyposaŻonych w specjalistyczny sprzęt tj. sZyny
załadowcze' pasy do mocowania wózków, pasy bezpieczeństwa itp.' ponadto pojazdy muszą
posiadać Sprawną instalację ogrzewania i klimatyzacji.
- 3 pojazdami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 roku do przewozu uczniów do
gimnazj um i szkoły podstar'vowej oznakowanych i wyposażonych w pasy bezpieczeństwa itp.'
ponadto poj azdy muszą posiadaó Spla\łną instalację ogrzewania i klimatyzacji.
c) posiadaó ubezpieczenie od odpowiedziainości 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 Podstawowa w LutolyŻu Zarzecze (szkoła)
opiekuna uczniów w czasie przewozu do i ze szkoły'

2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w waruŃów skutkować będzie wyklrrczeniem
wykonawcy z postępowania.

3. ocena spełniania powyŹszych warunków Zostanie dokonana rra podstawie przedłozonych
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 , według zasady ..spełnia _ nie spełnia".

lV" lNFoRMACJA o DoKuMENTACH zAŁĄczoNYcH PRzEz oFERENTA.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdz.III Wykonawca zobowiązany jest złożyó następujące oświadczenia i dokunrenty:
a) formularz oferlowy z lrrykorzystaniem wzoru zalącznik nr 1

b) oświadczenie o spełnianiu waruŃów udziału w konkursie ofeft - załącznik nr 2
c) wykaz osób które będą uczestniczyó w wykonywaniu zanrówienia w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi transpofiowej ' wtaz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodorłych, doświadczęnia niezbędnego do wykonania zamówienia , a takŹe
zakesu wykonywanych czynności _ zalącznik nr 3.
d) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywarriu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia - załącznik nr 1.
e) ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający 

' Źe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilncj w zakesie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na cały okres trwania umow1'.
f) licencję na przewóz osób.
g)wykaz samochodów przeznaczonych do przewozu osób w tyn uczniów niepełnosprawnych
którymi dysponuje Wykonawca - załącznik nr 5.
2. Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania waruŃów udziału
w postępowaniu, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstarł owe.
a) każdy Wykonawca moŻc złoŻyć tylko jedną ofertę na zamówienie,



l b) ofertę naleŻy przygotować Ściśle według wymagań określonych w pkt. III na formularzu
udostępnionym przez Zamawiaj ącego'
c) ofefię stanowi prawidłowo wypełniony Fotmularz olertowy wraz z załącznikami,
d) oler1a musi być podpisal-ra przez oferenta osobiście lub upowaŻnioną osobę'
e) oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których
Zamawiający okeślił wzory w niniejszym zapytaniu, powinny zostać sporządzone z ich
wykorzystaniem lub byó z nimi zgodne - co do treści'
t) ofena i załączniki do oferty muszą byÓ sporządzone w języku polskim w 1 egzemplarzu
i muszą mieó formę pisemną.
g) 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 oler1y.

V|. MlEJscE oRAz TERMlN SKŁADANlA oFERT
1. oferrę naleŻy dostarczyó do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z
oznaczeniem j akiej sprawy dotyczy na adres: Gmina Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 734,
36-040 Boguchwała do dnia 11.08.2017 r. do godz. 9.00.

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

2. Zamaw'tający oceni i porówna jedynie te ofeńy, które są zgodne z w1.tycznymi określonymi
w zapytar, iu oraz opisie.
3. JeŹeli nie będzie moŻna wybrać oferty naj korzystniej szej z uwagi na to, Żę zostały złoŻone
o1-erty o takiej samej cenie' Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złozylt te oferty, do
złożęn|a w tetminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca
składając ofertę dodatkową nie może zaoferowaó ceny wyŻszej, niż zaot'erowana
w złożonej ofercie.

Vlll. lNFoRMAcJE DoTYczĄcE WYBoRU NAJKoRzYsTNlEJszEJ oFERTY
1. Przy dokonywaniu wyboru naj korzystniej szej oferty Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kr1.teria okręślone w pkt. III'
2. Rozstrzygnięcie konkursu ofeft ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie intemetowej www.bip.bo guchwala.pl.

IX. OODATKOWE INFORMACJE
l. osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień i kontaktówjest:

Elżbieta Kostecka tel' 17 87 -55-228

2' Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanoWi zobowiązania Gminy Bo8uchwała do zawarcia umowy.
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