GMINNE CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W CHLEWISKACH
ul. Czachowskiego 45
26-510 Chlewiska
Chlewiska, 10.07.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.
II.

NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach, NIP 799196-06-18, 26-510 Chlewiska, ul. Czachowskiego 45, tel./fax 048 628 70 53.
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie
uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum
w Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego
Przedszkola w Chlewiskach.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewozy
uczniów do do Publicznego Gimnazjum, Publicznej Szkoły Podstawowej,
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach. Przewozy obejmują wyjazd ze
wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie
do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć
lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejsca w którym
mieszkają na wyznaczonych przystankach na następujących trasach:

ZADANIE NR 1
Trasa
Budki 14 uczniów do Publicznego Gimnazjum,
Borki 4 uczniów do uczniów do PSP w Chlewiskach,
1 uczeń- do PG w Chlewiskach
Majdanki 1 uczeń do PSP w Chlewiskach,
Huta 2 uczniów do PSP w Chlewiskach,
3 uczniów do PG w Chlewiskach,
Aleksandrów- 7 uczniów do PSP w Chlewiskach,
6 uczniów do PG w Chlewiskach.
Łącznie – 38 uczniów.
Autobus winien posiadać minimum 38 miejsc siedzących.
ZADANIE NR 2
Trasa
Wola Zagrodnia - 2 uczniów do Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach,
- 17 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach
- 4 uczniów do PG w Chlewiskach.
Łącznie – 23 uczniów.
Autobus winien posiadać minimum 24 miejsca siedzące.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI:
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy
i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.

2. Pojazd, jakimi będzie świadczona usługa przewozowa muszą być oznaczone w sposób
przewidziany dla oznakowania autobusów przewożących dzieci szkolne, a stan
techniczny pojazdów odpowiadający wymogom stawianym do pojazdów
przewożących osoby.
3. Przewozy odbywać się będą, w dni nauki szkolnej oraz dni uroczystości szkolnych,
dostosowanych do organizacji pracy szkoły i planu lekcji. W przypadku realizacji
usługi autobusem o mniejszej liczbie miejsc siedzących będzie skutkować jej
rozwiązaniem za miesięcznym wypowiedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się
świadczyć usługi terminowo według harmonogramu dowożenia.
4. Zmiana planu dowożenia może nastąpić w przypadku zmiany planu lekcji po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, nie krócej niż na dzień poprzedzający
wykonanie usługi.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godziny odjazdu autobusu w związku ze
zmianą organizacji zajęć lekcyjnym po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
w terminie nie krótszym niż dzień poprzedzający wykonanie usługi.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponują osobami
wykwalifikowanymi do wykonania niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca dysponuje zarejestrowanym autobusem w liczbie niezbędnej do realizacji
usługi oraz liczbie miejsc siedzących w autobusie niezbędnych dla realizacji usługi.
Pojazdy do przewozu dzieci muszą spełniać wymagania techniczne dla autobusów
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu
zamówienia posiadały aktualny przegląd techniczny. W przypadku awarii Wykonawca
zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia autobusu zastępczego
spełniającego wymogi Zamawiającego.
4. Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
5. Wykonawca posiada aktualną, ważną polisę.
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
od dnia 4 września 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku
KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Cena oferty – 95 %,
2. Termin płatności – 5 %.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa się określonej wadze kryterium w %.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku. Ocenie zostaną poddane cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz
termin płatności podane w „Formularzu Oferty”.
Ilość punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru:
V.

ilość punktów =

x 95

gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród ofert badanych;
Cb - cena brutto oferty badanej.
Ilość punktów w kryterium „termin płatności” zostanie obliczona wg wzoru:
ilość punktów =

x 5

gdzie:
Tb – termin płatności w ofercie badanej;
Tmax – najdłuższy zaoferowany termin płatności spośród ofert badanych.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 14 dni do 35 dni terminu płatności.
Minimalny termin płatności wymagany przez zamawiającego wynosi 14 dni.
Zaoferowany przez wykonawcę termin płatności dłuższy niż 35 dni nie będzie dodatkowo
punktowany.
W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się
od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:
• formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE
CENOWEJ:
1. Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
– jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty
(związania ofertą).

VII.

VIII.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:
1. Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w zaklejonej kopercie
w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu osobiście lub listownie
w terminie do dnia 25 lipca 2017 roku w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska do godziny 1200, pokój dyrektora GCUW
(decyduje data wpływu do zamawiającego). W przypadku wysłania oferty pocztą liczy
się data i godzina wpływu oferty.
2. Zapieczętowaną kopertę należy opisać w poniższy sposób:

Zapytanie ofertowe
Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum,
Publicznej Szkoły Podstawowej, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach.
Nie otwierać przed dniem 28.07.2017 r. godz. 1200”
3. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
5. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na każde zadanie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia
umowy oraz rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.07.2017 godz. 1230 w pokoju Dyrektora
w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach. Podczas otwarcia ofert
podaje się nazwy (firmy) wykonawców oraz ich adresy a także informacje dotycząca
ceny brutto.
8. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi
wszystkich
wykonawców
na
stronie
internetowej:
www.bip.chlewiska.pl//Zamówienia publiczne/Przetargi/ Zamówienia poniżej
30.000 euro.
b) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony zamawiającego jest: Jolanta
Wieczorek-Prus, tel.795 093 776, gcuw.wieczorek@chlewiska.pl
IX. INFORMACJE DOSTKOWE
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
2. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo
zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000, 00
euro - art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów oraz wyjaśnień treści
złożonej oferty.
ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór umowy

X.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
/-/ GWAREK EWELINA

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
……………………………......................
(Miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
WYKONAWCA:

Nazwa i adres :..........................................................................................................................
Tel/fax..............................................................e-mail................................................................
NIP...........................................................REGON....................................................................

I.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …....................... roku, oferuję
wykonanie: Zadania nr ……..:
………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………….
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym
i obowiązującymi przepisami prawa za cenę w wysokości:
Brutto:………………………zł za 1 km.
(słownie:………………………………………………………………………………zł)
w tym podatek Vat. ………………… zł (słownie : ……………..…………………. zł)
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia 4 września 2017 roku do dnia
22 czerwca 2018 roku
Termin płatności ………………. dni.

II.

Składając ofertę oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym;
6) akceptuje wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz zawarte
w nim warunki płatności;
7) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
8) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni;
9) oferta zawiera ……., kolejno ponumerowanych stron.

..............................................................
(czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób)

UMOWA NR /2017
zawarta w dniu ……………… roku w Chlewiskach, pomiędzy: Gminnym Centrum Usług
Wspólnych zwanym dalej „GCUW” reprezentowanym przez Dyrektora Ewelinę Gwarek
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
Firmą………………………………………….z siedzibą w …………………………………..
reprezentowaną przez …………………… zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przewozu uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Chlewiska w roku szkolnym 2017/2018.
2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie przewozu uczniów, oraz
posiada wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania przewozów objętych
przedmiotem niniejszej umowy.
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie
dowożenia uczniów do i z następujących szkół: Publicznego Gimnazjum
w Chlewiskach, Publicznej Szkole Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego
Przedszkola w Chlewiskach.
4. Przewozy uczniów do Publicznego Gimnazjum, Publicznej Szkoły Podstawowej,
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach. Przewozy obejmują wyjazd ze
wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do
wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejsca w którym mieszkają na
wyznaczonych przystankach na następujących trasach:
ZADANIE NR 1
Trasa
Budki 14 uczniów do Publicznego Gimnazjum,
Borki 4 uczniów do uczniów do PSP w Chlewiskach,
1 uczeń- do PG w Chlewiskach,
Majdanki 1 uczeń do PSP w Chlewiskach,
Huta 2 uczniów do PSP w Chlewiskach,
3 uczniów do PG w Chlewiskach,
Aleksandrów- 7 uczniów do PSP w Chlewiskach,
6 uczniów do PG w Chlewiskach.
Łącznie – 38 uczniów.
Autobus winien posiadać minimum 38 miejsc siedzących.
ZADANIE NR 2
Trasa
Wola Zagrodnia - 2 uczniów do Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach,
- 17 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach,
- 4 uczniów do PG w Chlewiskach.
Łącznie – 23 uczniów.
Autobus winien posiadać minimum 24 miejsca siedzące.
5. Odwóz uczniów będzie się odbywał w godzinach ustalonych przez Wykonawcę
z Dyrektorami szkół

6. Wykonawca będzie zabierał opiekunkę z wyznaczonego miejsca ustalonego
z zamawiającym.
7. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczniów oraz miejsca dowozu.
§2
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy
i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.
7. Pojazd, jakimi będzie świadczona usługa przewozowa muszą być oznaczone w sposób
przewidziany dla oznakowania autobusów przewożących dzieci szkolne, a stan
techniczny pojazdów odpowiadający wymogom stawianym do pojazdów
przewożących osoby.
8. Przewozy odbywać się będą, w dni nauki szkolnej oraz dni uroczystości szkolnych,
dostosowanych do organizacji pracy szkoły i planu lekcji.
9. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi terminowo według harmonogramu
dowożenia.
10. Zmiana planu dowożenia może nastąpić w przypadku zmiany planu lekcji po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, nie krócej niż na dzień poprzedzający
wykonanie usługi.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godziny odjazdu autobusu w związku ze
zmianą organizacji zajęć lekcyjnym po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
w terminie nie krótszym niż dzień poprzedzający wykonanie usługi.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dowóz uczniów w roku szkolnym
2017/2018 stawkę w wysokości :
…........... netto (słownie: ……………………………………………………………...)
…................ zł brutto ( słownie: ……………………………………………………...)
za każdy faktycznie przejechany kilometr i obowiązywać będzie przez czas
trwania umowy.
2. Za usługę o której mowa w § 1 Zleceniodawca będzie płacił Wykonawcy należność
według wskazań licznika w pojeździe Wykonawcy przyjmując stawkę wskazaną
powyżej.
3. Zawarta w umowie cena nie może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenia do niej nowych postanowień niekorzystnych dla
zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Do codziennej kontroli wskazań licznika oraz sporządzenia comiesięcznych zestawień
dla GCUW zobowiązane są osoba sprawująca opiekę nad dowożonymi uczniami.
5. Zapłata nastąpi za każdy miesiąc w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie ………….. dni od daty otrzymania faktury.
6. Rozliczenie miesięczne będzie rozliczane za faktycznie przejechane kilometry.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany długości trasy i godzin dowozu
zachowując stawkę za km jak w § 3 ust.1.
§4
1. Umowa zachowuje moc obowiązującą w okresie od 4 września 2017 roku do dnia 22
czerwca 2018.

2. W przypadku realizacji usługi autobusem o mniejszej liczbie miejsc będzie skutkować
jej rozwiązaniem za miesięcznym wypowiedzeniem.

§5
W razie przerwania świadczenia usług przewozowych przez Wykonawcę o których mowa
powyżej, Zamawiający zapewni funkcjonowanie komunikacji zastępczej na koszt
Wykonawcy.
§6
1. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w sytuacjach nie
wywiązania się którejkolwiek ze stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w sytuacji
dopuszczenia się przez Wykonawcę rażących zaniedbań i uchybień, w szczególności
w sytuacji stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy.
3. W przypadku realizacji usługi autobusem o mniejszej liczbie miejsc siedzących będzie
skutkować jej rozwiązaniem za miesięcznym wypowiedzeniem.
§7
Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej
umowy:
- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą naliczone kary
umowne w wysokości 20% wartości wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy.
§8
Wszelkie spory wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszej stosowania umowy, będą
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane pisemnym aneksem za
zgodą obu stron.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca

