Józefów, 08.08.2019 r.
IN.271.O.11.2019.PW

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JÓZEFÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro,
prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
I.

ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa Zamawiającego:

Gmina Józefów

2. REGON:

950369103

3. NIP:

918-20-03-870

4. Miejscowość

Józefów

5. Adres:

ul. Kościuszki 37

6. Strona internetowa:

www.ejozefow.pl

7. Godziny urzędowania:

7.30-15.30

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Józefów
w roku szkolnym 2019/2020. Dowóz uczniów do szkół odbywał się będzie od poniedziałku
do piątku, każdego tygodnia tj. od dnia 01.09.2019 r. – 30.06.2020 r. z wyjątkiem dni
wolnych od zajęć szkolnych. Sposób świadczenia usługi:
Dowóz uczniów odbywać się będzie autobusami wyposażonymi standardowo,
sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów
w przewozach pasażerskich. Ilość młodzieży dowożonej do szkół wynosić będzie 154 osób.
Lp.
Nazwa szkoły/przedszkola

1
Szkoła Podstawowa
w Stanisławowie

Miejscowość z której
uczniowie są dowożeni
do szkoły

Liczba uczniów
dowożonych
do szkoły

Górniki

17

Stanisławów

8
Razem 25

2

Szkoła Podstawowa
w Majdanie Nepryskim

Hamernia

15

Długi Kąt

22

Stanisławów

1
Razem 38

3

Przedszkole
w Majdanie Nepryskim

Hamernia 2
Długi Kąt 2
Razem 4

1

4
Szkoła Podstawowa
w Józefowie

Długi Kąt-Osada

2

Długi Kąt

4

Stanisławów

1

Szopowe

6

Górniki

10

Tarnowola

11

Brzeziny

10

Górecko Kościelne

4

Górecko Stare

12

Majdan Kasztelański

10

Józefów Roztoczański

1

Borowina

6
Razem 77

5

Przedszkole Józefów

Tarnowola

3

Szopowe

1

Brzeziny

1

Majdan Kasztelański

3

Józefów Roztoczański

2
Razem 10

Liczba osób dojeżdżających może ulec zmianie. Zmiana ta musi być zaakceptowana przez
Zamawiającego. W związku ze wzrostem lub zmniejszeniem do 2% liczby osób
dojeżdżających, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny zaoferowanej przez
Wykonawcę.
Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca – konduktor, zaś opiekę nad przewożoną
młodzieżą szkolną zapewni Zamawiający.
W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu Wykonawca podstawi autobus
zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych
zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów. Przystanki autobusowe będą wyposażone
w informacje o ich kursowaniu, a z autobusów przewożących uczniów w miarę wolnych
miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach inni mieszkańcy miejscowości, przez
które autobus będzie kursował.
Młodzież szkolna dowożona będzie do właściwych szkół najpóźniej do godz. 7:50.
Po zakończonych lekcjach uczniowie odwożeni będą w godzinach 13:00 – 15:00
Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, godzin przyjazdów autobusów i ich odjazdów
dokonane zostaną wspólnie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające
na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Wykonawca do oferty dołączy postanowienie sądu o zarejestrowaniu spółdzielni
i ewentualnych zmianach wpisu.
2. Ponadto wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać
następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Działalność prowadzona na
potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych
uprawnień koncesja, zezwolenie, licencja, a w szczególności - Licencja na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia, którą należy dołączyć do
oferty.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4) Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty należy
dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Powyższy
dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
wskazanym powyżej. (CEIDG, KRS)

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika.
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa ma być zrealizowana w terminie: 01.09.2019 r. - 30.06.2020 r.
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V. WYNAGRODZENIE
Przewoźnik będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie wynikającej ze złożonej
oferty. Wynagrodzenie z tego tytułu będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu
14 dni po uprzednim wystawieniu przez Wykonawcę faktury.
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JÓZEFÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 19.08.2019 r. godz. 10:30
2. Wykonawca oblicza cenę oferty (uwzględniając okres 10 miesięcy) zawierającą podatek
od towarów i usług (VAT), wypełniając wszystkie rubryki formularza ofertowego.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający
poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty.
Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy). Wraz z ofertą Wykonawca
składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37,
Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 19.08.2019 roku, do godz. 10.00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Józefowie ul. Kościuszki 37,
w sali konferencyjnej, dnia 19.08.2019 roku o godz. 10:30.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa. Zamawiający może
unieważnić zapytanie ofertowe, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
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IX. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem
telefonu: (84) 687-96-52 lub e-mail: pawel.wielgan@ejozefow.pl, jozefow@ejozefow.pl
X. ZAŁĄCZNIKI
- Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
- Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy.
- Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
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