GMINA PIELGRZYMKA
Pielgrzymka 109A/1
59-524 Pielgrzymka
ZP.4464.1.2015
ZAPYTANIE O CENĘ
Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce
świadczony na podstawie ulgowych biletów miesięcznych
w okresie nauki szkolnej od 1 września 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku
I. Zamawiający:
Gmina Pielgrzymka
59-524 Pielgrzymka 109A/1
NIP: 694-15-66-145
tel: 768115013; faks: 767437000
email: pielgrzymka@zgwrp.org.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce na podstawie ulgowych biletów miesięcznych w
okresie roku szkolnego 2015/2016. Przewozy dotyczą uczniów z miejscowości:
lp.

miejscowość

ilość uczniów

1

Proboszczów

46

2

Twardocice

38

3

Jastrzębnik

21

4

Nowe Łąki

3

5

Czaple

31

6

Sędzimirów

16

7

Nowa Wieś Grodziska

20

8

Wojcieszyn

59

9

Wojcieszyn (garbaty most)

17

W okresie objętym zamówieniem liczba uczniów może ulec zmianie. Do wyliczenia ceny oferty
należy przyjąć ilość uczniów 251 w całym okresie objętym zamówieniem.
Zamawiający zapewnia opiekę podczas dowozu i odwozu uczniów na wszystkich trasach w
łącznej ilości 5 opiekunów. Opiekunowie wsiadają i wysiadają przy szkołach w Pielgrzymce.
Opiekun kursu Sędzimirów wsiada i wysiada w Sędzimirowie. Przewóz opiekuna należy
uwzględnić w kosztach biletów miesięcznych uczniów.
Przyjmuje się tolerancję do 15 minut w dowozach uczniów do szkół.
Celem dowozu i odwozu uczniów wykonawca w okresie realizacji zamówienia uruchomi i utrzyma
kursy autobusowe.
Zamawiający dopuszcza przewozy na zasadzie regularnych linii otwartych.
Wykonawca zorganizuje kursy zgodnie z planem:

TABELA KURSÓW
nr
trasy

przebieg trasy

godzina

Pielgrzymka/Czaple/Nowe
Łąki/Pielgrzymka
1

Pielgrzymka/Nowe
Łąki/Czaple/Pielgrzymka
Sędzimirów/Nowa Wieś
Grodziska/Pielgrzymka

2

Pielgrzymka/Nowa Wieś
Grodziska/Sędzimirów

dni tygodnia

ilość
uczniów
ilość uczniów
szkoła
gimnazjum
podstawowa

łączna
ilość
uczniów

07:00

poniedziałek-piątek

29

5

34

12:50

poniedziałek-piątek

22

0

22

14:40

poniedziałek-czwartek

7

5

12

13:50

piątek

7

5

12

6:55

poniedziałek-piątek

32

32

14:40

poniedziałek-czwartek

32

32

13:50

piątek

32

32

25

25

0

3

Pielgrzymka/Wojcieszyn
/Pielgrzymka

7:30

poniedziałek-piątek

4

Pielgrzymka/Wojcieszyn
(garbaty most)/Pielgrzymka

07:35

poniedziałek-piątek

51

0

51

12:50

poniedziałek-piątek

30

0

30

5

Pielgrzymka/Wojcieszyn
(garbaty most)/Pielgrzymka

14:40

poniedziałek-czwartek

21

25

46

13:50

piątek

21

25

46

46

46

46

46

46

46

Pielgrzymka/Proboszczów/
Pielgrzymka
6

Pielgrzymka/Proboszczów/
Pielgrzymka

7:30

0

poniedziałek-piątek

14:40

poniedziałek-czwartek

13:50

piątek

0

7

Pielgrzymka/
Jastrzębnik/Pielgrzymka

7:30

poniedziałek-piątek

18

3

21

8

Pielgrzymka/Twardocice/
Pielgrzymka

6:50

poniedziałek-piątek

21

17

38

Pielgrzymka/
Jastrzębnik/Pielgrzymka

12:50

poniedziałek-piątek

13

0

13

14:40

poniedziałek-czwartek

26

20

46

13:50

piątek

26

20

46

9

Pielgrzymka/Jastrzębnik/
Twardocice/Pielgrzymka

Uczniowie i ich opiekunowie podczas transportu muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
Godziny kursów mogą ulec zmianie w zależności od obowiązujących planów zajęć szkolnych.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków
transportowych własnych, odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie
drogowym.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany:
a) utrzymywać autobusy w należytym porządku i czystości;
b) przestrzegać przepisów bhp i ppoż.;
c) ubezpieczyć autobusy i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w
związku z określonymi zdarzeniami losowymi;
d) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem zamówienia;
e) oznaczyć autobusy (na czas przewozów), informacją - transport dzieci szkolnych.
Rozliczenie usługi nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie rzeczywiście sprzedanych
biletów .

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: KOD CPV 601300008 - usługi w zakresie
specjalistycznego transportu drogowego
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 1 września 2015 roku do dnia 30 czerwca
2016 roku.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1) posiadanie aktualnej licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
2) posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o wartości ubezpieczenia nie
niższej niż 150 tys. zł,
3) wykonanie pozytywnie dwóch zadań związanych z przewozem grupowym osób w tym jedno
świadczone w sposób ciągły lub okresowy,
4) dysponowanie przynajmniej trzema autobusami o minimalnej ilości 50 miejsc siedzących.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) koncesję, zezwolenie lub licencję.
2) 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 te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3) wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi

zasobami.
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
6) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Paweł
Kanikowski, tel. nr 768775013 wew. 115.
VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszy zapytanie o cenę,
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego ofertę uzna się za
najkorzystniejszą.
4. W przypadku braku ofert konkurencyjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszych
negocjacji warunków zamówienia.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za
oferowany przedmiot zamówienia. Cenę musi wynikać z arkuszu obliczenia ceny będącego
częścią formularza ofertowego (załącznik nr 1, ust. 3).
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: Urząd Gminy, 59–524
Pielgrzymka 109A/1 lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) w
terminie do dnia 10 lipca 2015 roku do godz. 10:00.
X. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć zapytania:
1) formularz ofertowy,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3) wykaz doświadczeń zawodowych,
4) wykaz sprzętu do wykonania zamówienia.
Pielgrzymka, 3 lipca 2015 r.

WÓJT
(-)
Tomasz Sybis

