Kowary 14 październik 2010r.
SO- 3410/1/10
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14000 euro
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zmianami)
Gmina Kowary zaprasza do składania ofert na realizację usługi w zakresie dowozu
uczniów niepełnosprawnych z Kowar ( Podgórze, Wojków, Centrum, Krzaczyna) do
szkól specjalnych w Jeleniej Górze.
Przewidywana grupa 5 osób.
1. Określenie przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie 5 uczniów
niepełnosprawnych wraz ze sprawowaniem opieki ( kierowca + opiekun), w tym dzieci
poruszających się na wózkach inwalidzkich z Kowar ( Podgórze, Wojków, Centrum,
Krzaczyna) do Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera 1, Kruszwickiej 3
i Wolności 117, w dni nauki szkolnej zgodnie z niżej podanym rozkładem jazdy:
godz. 6.30 ul. Górna – była Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kowarach
godz. 6.40 ul. Główna – parking k/byłej Fabryki Maszyn
godz. 6.50 ul. Wiejska – Kościół
godz. 6.53 ul. Kowalska – Lecznica Zwierząt
godz. 6.58 ul. Jagiellończyka – Przystanek k/Biedronki
godz. 7.00 ul. Dworcowa – były dworzec PKP
godz. 7.05 ul. Jeleniogórska – była Spółdzielnia Rolnicza
Wyjazd z Jeleniej Góry między godz. 14.00 – 16.00 i dowóz uczniów do Kowar wg
podanych przystanków.
2. Wykonawcy usługi powinni spełniać niżej wymienione warunki:
− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: posiadają aktualną licencję
uprawniającą do realizowania krajowego lub międzynarodowego przewozu osób,
− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, spełniają warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. :
- posiadają środki transportu na co najmniej 6 miejsc siedzących w tym pojazd
z najazdem lub windą do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
− wykażą się wykonanym w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jednym zamówieniem polegającym na nieprzerwalnym świadczeniu
usług przewozu osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 10 miesięcy,
− posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum

30.000,00zł wraz z dowodem uiszczenia należnych składek. Ubezpieczenie powinno być
ważne przez cały okres realizacji umowy, w przypadku kiedy ubezpieczenie będzie
wygasać w trakcie realizacji umowy wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, mocą
którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu;
3. Termin realizacji zamówienia :
Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.11.2010r. do 22.06.2011r.
4. Wymagane dokumenty :
Do oferty należy dołączyć:
Lp.
Nazwa dokumentu

Forma
złożenia Zobowiązani
do
dokumentu w
złożenia
ofercie
dokumentu
przetargowej
lub
oświadczenia

1

Aktualna licencja na wykonywanie Kserokopia
Wykonawca,
krajowego lub międzynarodowego
potwierdzona za Lider konsorcjum,
transportu drogowego osób, zgodnie
zgodność
z Członek konsorcjum
z ustawą o transporcie drogowym
oryginałem

2

Wykaz osób, którymi dysponuje lub Kserokopia
Wykonawca,
będzie dysponował wykonawca i które
potwierdzona za Lider konsorcjum,
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zgodność
z Członek konsorcjum
zamówienia wraz z informacją o
oryginałem
posiadanych
kwalifikacjach
zawodowych
dla
realizowania
krajowego lub międzynarodowego
przewozu osób.

3

Wykaz środków transportu, którymi Kserokopia
Wykonawca,
dysponuje lub będzie dysponował
potwierdzona za Lider konsorcjum,
wykonawca dla realizacji zamówienia,
zgodność
z Członek konsorcjum
dopuszczonych do ruchu na podstawie
oryginałem
obowiązujących badan technicznych

4

Wykaz usług wykonanych w
Załącznik
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie
zamówienia , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, zawierający co
najmniej jedno zamówienie
polegające na nieprzerwalnym
wykonaniu usługi przewozu osób
niepełnosprawnych przez okres co
najmniej 10 miesięcy z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających , że
usługa ta została wykonana należycie

Wykonawca,
Lider konsorcjum i
Członek
konsorcjum
łącznie

5

Każdy Wykonawca zgodnie z ustawą Załącznik
Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r., (Dz. U z 2010 r.
nr 113, poz.759 ze zmianami)
przystępujący do postępowania ma
złożyć oświadczenia.

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

6

Opłacona polisa , a w przypadku jej Kserokopia
Wykonawca,
braku inny dokument potwierdzający ,
potwierdzona za Lider konsorcjum,
że Wykonawca jest ubezpieczony od
zgodność
z Członek konsorcjum
odpowiedzialności cywilnej w
oryginałem
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami będzie z ramienia
Urzędu Pani Elżbieta Sroka – pracownik Referatu Spraw Obywatelskich.
6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w kopercie zaadresowanej na adres
Zamawiającego z oznaczeniem „Dowóz 5 uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do
szkól specjalnych”.
7. Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a,
58 – 530 Kowary, w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2010r. do godz. 9.00
w pok. nr 1-2 ( Biuro Obsługi Klienta - parter budynku A ).
8.
Oferty zostaną otwarte w dniu 25 października 2010r. o godz. 9.15 w siedzibie
zamawiającego – Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a , pokój nr 13
( sala konferencyjna).
9. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie usługi.
Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Wykonawca winien określić cenę ryczałtową brutto za jeden dzień usługi uwzględniając
wszystkie koszty jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Cena ryczałtowa brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie 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,
Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Umowa na świadczenie usługi zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie
warunki określone w niniejszym zaproszeniu oraz uzyska największą liczbę
punktów.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy :
- w terminie do pięciu dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany
zleceniobiorca winien podpisać umowę na realizację przedmiotowego zamówienia,
- umowa winna zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
Załączniki: 2 ( projekt umowy, wzór kosztorysu, oferta)
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Sroka
Bud.B pok.2
tel. (075) 64 39 227

