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Znak sprawy: WSS.271.3.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: „Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół i
ośrodków w Jeleniej Górze”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie 10 uczniów niepełnosprawnych wraz
z 5 opiekunami (łącznie 15 osób). Wśród pieciu opiekunów, jednego opiekuna zapewnia Wykonawca,
pozostałymi opiekunami są rodzice przewożonych uczniów. W trakcie realizacji umowy łączna liczba
uczniów, może zwiększyć się w stosunku do zakładanej liczby na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nie więcej niż 4 osoby.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi na następującej trasie:
a) z Kowar do Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera 1, Kruszwickiej 3,Wolności 117 i
Wincentego Pola 25 w dni nauki szkolnej zgodnie z niżej podanym rozkładem jazdy:
- godz. 6.55 ul. Wiejska - pętla autobusowa
- godz. 7.00 ul. Wiejska – Kościół,
- godz. 7.05 ul. Kowalska – Lecznica Zwierząt,
- godz. 7.07 ul. Pocztowa – k/kawiarni „Urszulka”,
- godz. 7.10 ul. Jagiellończyka – Przystanek k/Biedronki,
- godz. 7.13 ul. Górna – Ośrodek Wojków (przewóz uczniów wraz z opiekunami).
b) z Jeleniej Góry do Kowar – Przystanek k/Biedronki – wyjazd ok. godz. 07.50 (przewóz opiekunów).
c) z Kowar (Przystanek k/Biedronki) do Jeleniej Góry do Szkół Specjalnych po odbiór uczniów z zajęć
szkolnych – wyjazd ok. godz. 14.00 (przewóz opiekunów).
d) z Jeleniej Góry do Kowar wg podanych w pkt a) przystanków – wyjazd ok. godz. 15.00 (przewóz
uczniów wraz z opiekunami).
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż
10% wartości zamówienia podstawowego, będących powtórzeniem tego samego rodzaju zamówienia
w przypadku zwiększenia liczby zgłoszeń uczniów niepełnosprawnych do przewozu.
4. Zamawiający wymaga, aby uczniowie niepełnosprawni wraz z opiekunami dowożeni byli bezpośrednio
przed budynki szkolne i następnie odprowadzani i przyprowadzani przez opiekuna zapewnionego przez
Wykonawcę z pomieszczeń szkolnych, wskazanych przez dyrekcję szkoły.
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5. Zamawiający wymaga, aby usługa realizowana była przez osoby wymienione w wykazie osób
stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
6. Usługa winna być świadczona przez wszystkie dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia: od
dnia 04.11.2019 r. do dnia 30.10.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego na rok 2019/2020 i
2020/2021. Ilość dni nauki w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wynosi 181 dni.
7. Szacowana dzienna liczba kilometrów wynosi ok. 105 km.
8. W przypadku awarii środka transportu wykonawca jest zobowiązany zapewnić środek transportu
zastępczy o nie gorszym standardzie niż określony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Podstawienie
pojazdu zastępczego powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 30 minut od czasu zaistnienia awarii.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na biletowanie przejazdów i przewożenie osób nie zgłoszonych
do przewozu.
10. Dopuszcza się przewóz uczniów niepełnosprawnych, którym nie przysługuje bezpłatny transport
organizowany przez Gminę. Cena za przewóz ustalana jest indywidualnie przez Przewoźnika z rodzicami
ucznia. Lista uczniów uprawnionych do bezpłatnego przewozu zostanie przekazana Przewoźnikowi przez
Gminę.
11. 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 – 60.13.00.00-1 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

II. Warunki udziału w postępowaniu:
Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących
warunków udziału w postępowaniu:
1) 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.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykażą się doświadczeniem
zawodowym, polegającym na wykonaniu w ramach zawartej umowy, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych na podstawie zawartej umowy w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
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w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na przewozie uczniów niepełnosprawnych o
wartości umowy co najmniej 30.000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie,
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,
c) złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykażą się dysponowaniem
dopuszczonym do ruchu co najmniej jednym pojazdem lub pojazdami do przewozu osób. Środek
transportu musi spełniać następujące warunki:
- sprawny technicznie, posiada aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NW,
- nie starszy niż 15 lat,
- wyposażony w sprawne ogrzewanie, klimatyzację oraz pasy bezpieczeństwa,
- dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - wyposażony w podest hydrauliczny objęty dozorem
technicznym.
III. Wykaz wymaganych dokumentów:

a) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
c) 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,
d) wykaz środków transportu w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami,
e) 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.
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IV. Kryterium : Cena ryczałtowa oferty brutto: 100% - za 1 dzień świadczenia usługi
1. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie przez Komisję Przetargową obliczona wg poniższego
wzoru:

(

)

ano
∗100 = Pc
ank

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 „Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół i ośrodków

w Jeleniej Górze”.
V. Termin realizacji zamówienia, składania i otwarcia ofert.
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 04.11.2019 r. do dnia 30.10.2020 r.
2. Miejsce i termin złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kowarach,
58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) do dnia 23.10.2019 r. do godz. 10.00
3. Termin otwarcia ofert 23.10.2019 r. o godz. 1030
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię

i

nazwisko,

nr

telefonu,

faksu,

e-mail)

Marta

Ogrodowczyk,

tel.

75

64-39-227,

marta.ogrodowczyk@kowary.pl

Załączniki:
 załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
 załącznik nr 3 - Wykaz osób
 załącznik nr 4 - Wykaz usług
 załącznik nr 5 - Wzór umowy
 załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi
…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
* w przypadku zawierania umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg nieograniczony na:
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół i ośrodków w Jeleniej Górze”.

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. Termin wykonania zamówienia ..............................................
Data: ............................
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FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn: „Przewóz uczniów niepełnosprawnych
wraz z opiekunami do szkół i ośrodków w Jeleniej Górze”.
za cenę ryczałtową brutto (za 1 dzień świadczenia usługi): ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................)

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

Data: .....................................
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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
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół i ośrodków w Jeleniej Górze”.

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

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Lp

Nazwisko

Kwalifikacje

Zakres
wykonywanych

i imię

zawodowe/
Uprawnienia

czynności

Doświadczenie

Dysponujemy/
Będziemy
dysponowali

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

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

INDEX: 3/Pb-4

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA EDYCJA: A
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY
URZĄD MIEJSKI
STRONA: 9
30000 EURO
W KOWARACH

ZAŁĄCZNIK Nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ USŁUG

L.p.

Rodzaj i zakres
(przedmiot i miejsce
wykonania)

Odbiorca

Podmiot realizujący zadanie
Data
(zadanie realizowane samodzielnie przez
Wartość
wykonania Wykonawcę/inny podmiot na którego wiedzy
i doświadczeniu polega Wykonawca)

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

Data : ..........................................
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Załącznik nr 5
Wzór umowy
UMOWA Nr .........../2019
zawarta w dniu ...................2019 roku
pomiędzy:
Gminą Miejską Kowary
58 - 530 Kowary
ul. 1-go Maja la
reprezentowaną przez:
Elżbietę Zakrzewską
przy kontrasygnacie
Agaty Młodawskiej

- Burmistrza Miasta Kowary
- Skarbnika Miasta Kowary

zwanym dalej„Zamawiającym"
a
.........................................reprezentowanym
przez
........................................................................
z siedzibą..............................posiadającą numer identyfikacyjny
NIP ............................................
REGON ........................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach zaproszenia do składania ofert
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 przewozie 10 uczniów niepełnosprawnych wraz
z 5 opiekunami (łącznie 15 osób). Wśród pieciu opiekunów, jednego opiekuna zapewnia Wykonawca,
pozostałymi opiekunami są rodzice przewożonych uczniów.
2. W trakcie realizacji umowy łączna liczba uczniów, może zwiększyć się w stosunku do zakładanej
liczby na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nie więcej niż 4 osoby.
3. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi na następującej trasie:
a) z Kowar do Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera 1, Kruszwickiej 3,Wolności 117 i
Wincentego Pola 25 w dni nauki szkolnej zgodnie z niżej podanym rozkładem jazdy:
- godz. 6.55 ul. Wiejska - pętla autobusowa
- godz. 7.00 ul. Wiejska – Kościół,
- godz. 7.05 ul. Kowalska – Lecznica Zwierząt,
- godz. 7.07 ul. Pocztowa – k/kawiarni „Urszulka”,
- godz. 7.10 ul. Jagiellończyka – Przystanek k/Biedronki,
- godz. 7.13 ul. Górna – Ośrodek Wojków (przewóz uczniów wraz z opiekunami).
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b) z Jeleniej Góry do Kowar – Przystanek k/Biedronki – wyjazd ok. godz. 07.50 (przewóz opiekunów).
c) z Kowar (Przystanek k/Biedronki) do Jeleniej Góry do Szkół Specjalnych po odbiór uczniów z zajęć
szkolnych – wyjazd ok. godz. 14.00 (przewóz opiekunów).
d) z Jeleniej Góry do Kowar wg podanych w pkt a) przystanków – wyjazd ok. godz. 15.00 (przewóz
uczniów wraz z opiekunami).
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie brutto …..................................................... (słownie: …..................................),
za każdy dzień faktycznie wykonanego przewozu w dni nauki szkolnej.
2. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi …………..zł
(słownie: ……………………………..) brutto.
3. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji z żadnych powodów w okresie
realizacji umowy.
4. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie co miesiąc, płatne na podstawie przedstawionych
Zamawiającemu faktur po każdym miesięcznym okresie świadczenia usługi.
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
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przewozu uczniów niepełnosprawnych i opiekunów do szkół w Jeleniej Górze i z powrotem
wg harmonogramu zawartego w § 1 pkt 3.
2. Zapewnienia jednego opiekuna.
3. Zapewnienia środków transportu.
4. Zagwarantowania Zamawiającemu przewozu uczniów niezależnie od ewentualnych awarii sprzętu
przewoźnika, czy innych okoliczności.
§5
Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas przewozu
uczniów wraz z opiekunem ciąży na Wykonawcy.
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli usługi w czasie przewozu.
§7
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania prac objętych umową
i dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
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§8
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.
§9
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 1% 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. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, odstępujący zapłaci karę umowną
w wysokości 30% wartości brutto umowy.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności z tytułu kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu strat poniesionych w związku
z nieterminowym lub wadliwym wykonaniem umowy.
§ 10
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Umowa niniejsza została zawarta na okres od 4 listopada 2019 r. do 30 października 2020 r.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK Nr 6
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz narzędzi
Lp.

Marka i rodzaj
pojazdu

Nr rej.
pojazdu

Nr podwozia
VIN

Podstawa
dysponowania

Rok produkcji pojazdu

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

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

