PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
URZĄD MIEJSKI
STRONA: 1
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY
W KOWARACH
30000 EUR

(wnioskodawca-komórka organizacyjna)
Kowary, data 07.12.2018 r
Znak sprawy:SO.271.3.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie
Gminy Miejskiej Kowary”.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów z terenu Gminy
Miejskiej Kowary do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, w dniach nauki
szkolnej, w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 21.06.2019 r. wraz z zapewnieniem opieki nad
uczniami w trakcie wykonywania usługi.
2. Zamawiający wymaga, aby usługa przewozu uczniów do szkół podstawowych realizowana była na
następującej trasie:
Droga do szkoły:
- Kowary (Wojków) – 2 przystanki
- Kowary (Krzaczyna)
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
- Kowary Górne – 4 przystanki
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach
Droga ze szkoły do domu:
- od godz. 13.13 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach – Kowary (Krzaczyna) – Kowary (Wojków)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach – Kowary Górne
- od godz. 15.20 Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach – Kowary (Krzaczyna) – Kowary (Wojków)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach – Kowary Górne
Łączna liczba dojeżdżających uczniów wynosi ok. 100 osób. Liczba ta może ulec zmianie o ok. 5%
w czasie trwania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki uczniom w czasie przewozu autobusem/busem.
4. Obsługę autobusu/busa stanowić będzie kierowca z uprawnieniami określonymi w pkt II ppkt 1a oraz
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opiekun, który zapewni uczniom bezpieczne wsiadanie do środka transportu, opiekę nad uczniami
w czasie przewozu, dojazd do właściwego przystanku oraz bezpieczne wysiadanie w miejscu
przeznaczenia.
5. Szczegółowa trasa przejazdu uzgodniona będzie z dyrektorami szkół.
6. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu/busa, Wykonawca zapewni autobus/bus
zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym w możliwie najkrótszym
czasie, nie dłużej niż 40 minut.
7. Z tytułu dowożenia/odwożenia na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kowary,
Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie wynikającej z wartości nabywanych
od niego biletów miesięcznych szkolnych na podstawie list imiennych uczniów. Listy imienne przedłożą
Wykonawcy dyrektorzy szkół.
8. Wskazane jest aby Wykonawca we własnym zakresie przed złożeniem oferty obliczył długość
poszczególnych tras dowożenia, sprawdził warunki drogowe i ustalił kolejność przewozu na
poszczególnych trasach aby spełnić warunki dowozu dzieci w określonych przez Zamawiającego
godzinach. Zmawiający na prośbę Wykonawcy może wziąć udział w ustaleniu trasy przewozu.
9. Wynagrodzenie z tego tytułu płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Stawki
cenowe w ofercie cenowej nie będą zmieniane w okresie trwania umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sposobu realizacji przez
Wykonawcę przez cały okres jej trwania, w szczególności kontroli terminowości i jakości świadczonych
usług.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV – 60.11.20.00-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących
warunków udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykażą, że posiadają aktualną
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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a) Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
b) Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykażą, że wykonawca
dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób.
III. Wykaz wymaganych dokumentów:

a. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
IV. Kryterium : Cena ryczałtowa oferty brutto: 100% - za 1 bilet miesięczny dla ucznia
1. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

(

a no
a nk

)

∗100 = Pc

Pc – ilość punktów otrzymana
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
2. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu na zadanie: „Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy

Miejskiej Kowary”
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V. Termin realizacji zamówienia, składania i otwarcia ofert.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2019 r. do dnia 21.06.2019 r.
5. Miejsce i termin złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kowarach,
58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 17.12.2018 r. do godz. 10.00
6. Termin otwarcia ofert

17.12.2018 r. o godz. 1030

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Adrianna Śmiechowska tel. 75 64-39-227

VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji przedmiotowego zadania na rzecz Gminy
Miejskiej Kowary (Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary).
Załączniki:
 załącznik nr 1  załącznik nr 2  załącznik nr 3  załącznik nr 4 -

Formularz ofertowy,
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykaz osób,
Wzór umowy.

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
* w przypadku zawierania umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na zadanie:
„Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary”

dla
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta bankowego: ....................................................................................................................
9. Termin wykonania zamówienia ..............................................
Data: ............................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie: „Przewóz uczniów do szkół podstawowych
na terenie Gminy Miejskiej Kowary ”
za cenę ryczałtową brutto (za 1 bilet miesięczny dla ucznia): ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................)

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na
zadanie: „Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary”
oświadczam, że spełniam poniższe warunki:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
L
p

Nazwisko

Kwalifikacje

Zakres
wykonywanych

i imię

zawodowe/
Uprawnienia

czynności

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

Doświadczenie

Dysponujemy/
Będziemy
dysponowali

Załącznik nr 4
Wzór umowy
UMOWA Nr .........../2018
zawarta w dniu ...................2018 roku
pomiędzy:
Gminą Miejską Kowary, z siedzibą 58 - 530 Kowary, ul. 1. Maja la, reprezentowaną przez:
Elżbietę Zakrzewską - Burmistrza Miasta Kowary
przy kontrasygnacie Agaty Młodawskiej- Skarbnika Miasta Kowary
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
..........................……………………….........…, z siedzibą ........................................................................
reprezentowanym przez …………………………….......................................................................................
posiadającą numer identyfikacyjny NIP ............................................, REGON ........................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach zapytania ofertowego
o wartości zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawiera się umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów z terenu Gminy
Miejskiej Kowary do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, w dniach nauki
szkolnej, w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 21.06.2019 r. wraz z zapewnieniem opieki nad uczniami
w trakcie wykonywania usługi.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji przedmiotowego zadania na rzecz Gminy
Miejskiej Kowary (Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary).
3. Zamawiający wymaga, aby usługa przewozu uczniów do szkół podstawowych realizowana była
na następującej trasie:
Droga do szkoły:
- Kowary (Wojków) – 2 przystanki
- Kowary (Krzaczyna)
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
- Kowary Górne – 4 przystanki
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach
Droga ze szkoły do domu:
- od godz. 13.13 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach – Kowary (Krzaczyna) – Kowary (Wojków)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach – Kowary Górne
- od godz. 15.20 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach – Kowary (Krzaczyna) – Kowary (Wojków)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach – Kowary Górne
Łączna liczba dojeżdżających uczniów wynosi ok. 100 osób. Liczba ta może ulec zmianie o ok. 5%
w czasie trwania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki uczniom w czasie przewozu autobusem/busem.
4. Obsługę autobusu/busa stanowić będzie kierowca z uprawnieniami określonymi w pkt II ppkt 1a
zapytania ofertowego oraz opiekun, który zapewni uczniom bezpieczne wsiadanie do środka transportu,

opiekę nad uczniami w czasie przewozu, dojazd do właściwego przystanku oraz bezpieczne wysiadanie w
miejscu przeznaczenia.
5. Szczegółowa trasa przejazdu uzgodniona będzie z dyrektorami szkół.
6. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu/busa, Wykonawca zapewni autobus/bus
zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym w możliwie najkrótszym
czasie, nie dłużej niż 40 minut.
7. Z tytułu dowożenia/odwożenia na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kowary,
Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie wynikającej z wartości nabywanych
od niego biletów miesięcznych szkolnych na podstawie list imiennych uczniów, przedłożonych przez
dyrektorów szkół.
8. Wskazane jest aby Wykonawca we własnym zakresie przed złożeniem oferty obliczył długość
poszczególnych tras dowożenia, sprawdził warunki drogowe i ustalił kolejność przewozu
na poszczególnych trasach aby spełnić warunki dowozu dzieci w określonych przez Zamawiającego
godzinach. Zmawiający na prośbę Wykonawcy może wziąć udział w ustaleniu trasy przewozu.
9. Stawki cenowe w ofercie cenowej nie będą zmieniane w okresie trwania umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sposobu realizacji przez
Wykonawcę przez cały okres jej trwania, w szczególności kontroli terminowości i jakości świadczonych
usług.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie brutto …..................................................... (słownie: …..................................),
za 1 bilet miesięczny dla ucznia.
2. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji z żadnych powodów w okresie
realizacji umowy.
3. Podstawą do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie co miesiąc, płatne na podstawie przedstawionej
Zamawiającemu faktury, wystawionej po przekazaniu biletów miesięcznych do szkół.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas przewozu
uczniów wraz z opiekunem ciąży na Wykonawcy.
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli usługi w czasie przewozu.
§6
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania prac objętych umową
i dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
§7
Usługa objęta umową nie może być przez Wykonawcę powierzona osobie trzeciej i winna być
realizowana przez osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
§8
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone przez Zamawiającego
niewywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy w wysokości 10% miesięcznej wartości brutto
umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zalega
z zapłatą należności za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, odstępujący zapłaci karę umowną
w wysokości 30% wartości brutto umowy.
7. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności z tytułu kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu strat poniesionych w związku
z nieterminowym lub wadliwym wykonaniem umowy.
§9
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od 02.01.2019 r. do 21.06.2019 r.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa
Zamawiający.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

