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Mysłakowice, dnia 10 lipca 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Mysłakowice, ul. Szkolna 5; 58-533 Mysłakowice.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 Euro bez podatku VAT.
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy
Mysłakowice Nr 0050.58.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie „Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT w Urzędzie
Gminy Mysłakowice i jednostkach podległych” wraz z późn. zmianami oraz art. 4 pkt 8 ustawy
PZP (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie w roku szkolnym 2018/2019, tj. od dnia 03 września 2018 r. do dnia 21
czerwca 2019 roku włącznie z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszego Zaproszenia usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, ul. Karkonoska 160 wraz z opieką
niezależną od kierowcy autobusu na trasie: Gruszków - Strużnica - Karpniki - Krogulec Łomnica wg ustalonego rozkładu jazdy autobusu szkolnego określonego w załączniku Nr 3 do
niniejszego Zaproszenia.
Przewidywana liczba dni dowozu i odwozu we wskazanym okresie wyniesie 181, a
liczba uczniów ogółem 59.
Świadczenie usługi będzie odbywało się na zasadzie umowy określającej dzienną stawkę
wynagrodzenia brutto za wykonywanie wskazanych w umowie zadań.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 25 lipca (środa) 2018 r. włącznie do
godz. 17.00.
Wykonawca omawianego zadania zostanie wyłoniony w drodze wyboru oferenta.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
Nie dopuszcza się realizacji przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu biletów
miesięcznych jako formy rozliczenia.
Cena w czasie trwania umowy nie ulegnie zmianie.
Przewozem objęci są wyłącznie uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej oraz dzieci 5
i 6 - letnie odbywające roczne, obowiązkowe wychowanie przedszkolne.
Przewidywana średnia dzienna ilość kursów na ustalonej trasie wynosi dwa,
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a przewidywana liczba kilometrów na trasie Gruszków - Strużnica – Karpniki - Krogulec Łomnica wynosi 29,20 km (podana liczba kilometrów nie uwzględnia dojazdu do miejsca
rozpoczęcia usługi i zjazdu z miejsca zakończenia usługi).
Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami
niezależnej od kierowcy pojazdu.
Kandydatura osoby na opiekuna wymaga akceptacji dyrektora szkoły.
Pojazd do przewozu uczniów powinien być odpowiednio przystosowany przez
wykonawcę oraz powinien spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem
pasażerskim i ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zmianami).
Usługa ma być wykonywana środkiem transportu osobowego umożliwiającym przewóz
minimum 59 uczniów + opiekun + kierowca.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: utrzymać pojazd w należytym stanie
technicznym, porządku i czystości, przestrzegać przepisów BHP i p.poż., ubezpieczyć autobus
i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi, ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą
wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, oznaczyć autobus na czas przewozów,
że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych.
W zależności od potrzeb-organizacji zajęć w szkole w danym dniu godziny przewozów
mogą ulec zmianie, co zostanie zgłoszone wykonawcy usługi, co najmniej na jeden dzień przed
zmianą rozkładu jazdy.
Koordynatorem przewozów jest Urząd Gminy Mysłakowice, którego przedstawiciel
będzie nadzorował prawidłowość wykonywanej usługi zgodnie z umową i warunkami
określonymi w Zaproszeniu.
Wykonawca usługi powinien:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonywanie prawidłowo w okresie ostatnich trzech lat
zadania dowozu uczniów do szkół,
- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia, tj. posiadać co najmniej dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących co najmniej
55+1 oraz dysponować osobą do opieki nad uczniami,
- posiadać opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaną
usługą.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta określająca cenę wykonywania usługi.
Przykładowy formularz oferty - Wzór oferty znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Oferta musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data wpływu do urzędu) przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert,
tj. do dnia 25.07.2018 r. włącznie do godz.17.00.
2. Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując
miejsce i termin podpisania umowy.
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VIII. Opis sposobu obliczania ceny, kryterium wyboru oferty.
1. Cena oferty winna obejmować dzienną stawkę wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę.
./.
Wójt Gminy Mysłakowice
/-/ Michał Orman

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez Wójta Gminy Mysłakowice.
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