Przemków, 11 sierpnia 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA OGÓLNE:
Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż
wyrażona

w złotych równowartość 30.000 euro, dlatego też na podstawie art. 4 pkt

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2014
poz. 423 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw), zapytanie na jedynie charakter sondażu
rynkowego.
Zamawiający:
Gmina Przemków
59-170 Przemków, ul. Plac Wolności 25
tel. 76/ 8 320 477

e-mail: k.tutko@przemkow.pl

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na
dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemków do Specjalnego
Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w

Szklarach

Górnych

w

roku

szkolnym

2017/2018.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz 1 0 - 1 5

dzieci

niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemków. Przewóz dotyczy wszystkich dni, w
których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w roku
szkolnym 2017/2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach
Górnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w
czasie

dowozu

i

w

drodze

powrotnej

oraz

zachowania

szczególnego

bezpieczeństwa w czasie przewozu na trasach. Zamawiający zastrzega, że liczba
dzieci dowożonych może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu).
2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Dowóz 1-5 uczniów wraz z opiekunem codziennie od poniedziałku do piątku
(w dniach nauki w szkole) począwszy od 1 września 2017 r. do 30 czerwca
2018r.
b) Dowóz 6-15 uczniów wraz z opiekunem 2 razy w tygodniu, tj.
poniedziałek

(Przemków - Szklary Górne)

piątek (Szklary Górne - Przemków)
począwszy od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018r.
c) W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrekcje
placówki jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały.
3. Rano dzieci będą zabierane z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu i po
zakończonych zajęciach lekcyjnych dowożone do domu( 6.15 - 7.00 ; 15.00-16.00 )
4. Przewidywane godziny wyjazdu ze Szklar Górnych

14.00- 15.00.

5. Godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione będą od rozkładów zajęć
szkolnych.
Konkretne godziny przewozu dzieci (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas)
zostaną

ustalone

bezpośrednio

między

Wykonawcą,

a

Zamawiającym

po otrzymaniu rozkładu zajęć z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach
Górnych.
6. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić
uczniom dodatkowo tj. poza kierowcą, opiekuna.

Wymagania dotyczące opiekuna:
Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności
do czynności prawnych. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana
w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu

dzieci,

zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci
niepełnosprawnych, doprowadzenia

i przyprowadzenia z samochodu do szkoły

i przedszkola każdego dziecka. W trakcie realizacji usługi oraz w przypadku
indywidualnych zmian zajęć szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować
się z rodzicami i wychowawcami z Ośrodka w Szklarach Górnych.
7. Dzieci dojeżdżające mają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze
zwykłych siedzeń pojazdu. Gmina w obecnej chwili nie posiada zgłoszeń od rodziców
dotyczących przewozu osób na wózkach inwalidzkim itp.
8. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) dowożenia

i odwożenia

uczniów z zachowaniem

zasady, że

uczniowie

dowożeni są do szkoły nie później niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
2) przewozu uczniów środkiem transportu spełniającym normy do przewozu osób
niepełnosprawnych, pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa .
3) w

przypadku

awarii

wyznaczonego

samochodu

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu

Wykonawca

podstawi

60 minut od powstania awarii,

samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
4) w

przypadku

niemożności

zrealizowania

przewozu

dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania

Wykonawca

pokryje

usługi przez

podmiot

zastępczy wybrany przez Zamawiającego.
5) Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC, AC, NNW.
6) zapewnienia

przewożonym

uczniom

niepełnosprawnym

opieki

podczas

dowozu, bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu.

II.

OPIS W A R U N K Ó W UDZIAŁU W SKŁADANIU

OFERT

1. Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami na
stanowisku kierowcy autobusu - osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 39a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r.
(Dz. U. z 2007, nr 125, poz. 874 z późn. zm.), posiada odpowiednie
uprawnienia (w tym świadectwa kwalifikacji uprawniające do przewozu osób).
2)

Odpowiednim potencjałem technicznym: autobus/bus z odpowiednią
miejsc siedzących
technicznie,

(co najmniej

posiadać

aktualne

liczbą

8). Pojazd musi być w pełni sprawny
badania

techniczne,

spełniać

wszystkie

wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego.
2. Wykonawca powinien przedstawiać ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym
będzie realizowane zamówienie.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) i kwoty te
wpisuje słownie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
2. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.
5.Zaproponowana cena dotyczy jednego kilometra i zawiera wszystkie

koszty

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

I V . INFORMACJA O DOKUMENTACH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający wymaga, aby przewoźnik dysponował w dniu podpisania umowy
następującymi dokumentami:
- odpisem decyzji administracyjnej upoważniającej do podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, wydane na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z
2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.), tj. licencji (zezwolenie, uprawnienia, koncesja) na
wykonywanie transportu drogowego osób,
- kserokopią ważnego dowodu rejestracyjnego,
-potwierdzeniem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC (ważność
polisy obejmować musi okres realizacji przedmiotu zamówienia),
-oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.

V.

KRYTERIA,

WYBORZE

KTÓRYMI

ZAMAWIAJĄCY

OFERTY, ZNACZENIE TYCH

BĘDZIE

SIĘ

KIEROWAŁ

KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB

PRZY
OCENY

OFERT

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena

- waga kryterium: 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną - oferta ta uzyska
100 pkt.

VI. M I E J S C E O R A Z T E R M I N S K Ł A D A N I A I O T W A R C I A

OFERT

Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 23.08.2017 do godziny 15:00 (liczy się
data wpływu do Urzędu)
Adres: Urząd Miejski w Przemkowie ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków
Drogą elektroniczną: k.tutko@przemkow.pl

VI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Szczegółowych informacji udziela:
Inspektor ds. kadr i oświaty - Kamila Tutko 76- 8320 477

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Ponadto informacja o wyborze
najkorzystniejszej
Miejskiego

w

oferty

zostanie

Przemkowie

oraz

umieszczona
na

na

stronie

tablicy

ogłoszeń

internetowej

Urzędu

Zamawiającego

www.przemkow.pl Zamawiający zawrze z wybranym w postępowaniu Wykonawcą
umowę w uzgodnionym miejscu i terminie. W przypadku odmowy podpisania umowy
przez

wyłonionego

Wykonawcę,

dopuszcza

się

możliwość

zawarcia

przez

Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniana
jako kolejna najbardziej korzystna.

VIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU
OFERTY
Zamawiający unieważni postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania
ofertowego
b)

cena

oferty

przeznaczyć

najkorzystniejszej

przekroczy

kwotę jaką

Zamawiający

może

na sfinansowanie zamówienia

c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa
d) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje również wyrażenie
zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy
oraz jej siedziby ) na stronie internetowej Gminy Przemków oraz na tablicy ogłoszeń.

Jerzy t>zczupaK

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Na: dowóz dzieci

niepełnosprawnych

do Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego w Szklarach Górnych w roku szkolnym 2017/2018

Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa (jednostki, podmiotu):

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa ( kod, miejscowość, województwo,
powiat, ulica , nr domu, nr lokalu ) :

3. REGON :
4. NIP :
5. Numer telefonu (z numerem kierunkowym):
6. Numer faksu :
8. Internet: http://
9. e-mail:

pl
@

Wykonawca

(data , podpis , pieczęć )

(pieczęć Wykonawcy)

Cena oferty"

Oferujemy wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, czyli dowozu dzieci
niepełnosprawnych

do Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w

Szklarach Górnych w roku szkolnym 2017/2018, za:

1. Cena netto za km (tj. bez podatku VAT)

cyfrowo :

złotych

słownie :

złotych

VAT

%

2. Cena brutto za km (tj. z podatkiem VAT)

cyfrowo
złotych

słownie
złotych

Wykonawca

(data , podpis , pieczęć )

