Zapytanie ofertowe

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (SOSWdDiMN)
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (0- 32) 261 22 45
sosw@dabrowa-gornicza.pl
www.sosw.dabrowa.pl

II.

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przewóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
z dzielnic Mydlice, Merkury, Gołonóg do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach
oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.

Zadanie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
III.
1.

Wymagania związane z usługą:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z dzielnic Dąbrowy Gó
rniczej do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2017/2018. Zamówienie obejmuje
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
a.
b.
c.

Trasa: Załącznik nr 5.
Szacunkowa długość trasy wynosi – 25 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych).
Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów) uzależniony będzie od rozkładu zajęć
uzgodnionego z dyrektorem placówki.

1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np.
objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany
zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej.
1.3. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 4.09.2017r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w
roku szkolnym 2017/2018 i nie dłużej niż do 21.06.2018r., z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
1.4. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środka transportu spełniającego wymagania
techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych
osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2017r., poz. 128 z późn.
zm.; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
1.5. Pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień przystąpienia do
realizacji zadania badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych
wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
1.6. Do realizacji zamówienia wymaga się użycia pojazdów wyprodukowanych po roku 2006.
1.7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego
o równorzędnym standardzie, nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Przez „równorzędny
standard” rozumiane są parametry techniczne podane w formularzu ofertowym, wyprodukowany po roku 2006.
1.8. W przypadku konieczności zamiany przez Wykonawcę pojazdu zadeklarowanego w umowie do realizacji
przedmiotu zamówienia na inny pojazd na skutek zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązany jest do:
a. zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu nie później niż w dniu dokonanej zmiany,
b. zapewnienia pojazdu spełniającego warunki określone w SIWZ,
c. przedłożenia do wglądu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że zmieniony pojazd zapewni
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prawidłowe warunki realizacji zamówienia.
Zmiana pojazdu przez Wykonawcę na inny niż zadeklarowany do realizacji przedmiotu umowy bez dokonania
uzgodnień z Zamawiającym będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci
kary umownej.
1.9. O wszelkich awariach lub spóźnieniach pojazdów Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
dyrektora placówki.
1.10. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkiem transportu przystosowanym do
przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w:
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich (minimum dwa),
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 15 miejsc dla uczniów i podopiecznych w tym minimum 2 miejsca na wózki inwalidzkie,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
1.11. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu
sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego).
1.12. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna w telefon komórkowy i podania tego numeru
Zamawiającemu.
1.13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów
mechanicznych i przewozu osób na terenie kraju, który posiada prawo jazdy kategorii D.
1.14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i
podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania:
 odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
 posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
 posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu
podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych
zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i
życiu.
Opiekun zapewnia i czuwa nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do
pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego
na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od
wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania
pod opiekę rodzicom/opiekunom.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
1.15. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 100 000 zł.
1.16. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie
przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionego dokumentu.
2.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania.

2.1. W zakresie kompetencji lub uprawnień Wykonawca musi legitymować się aktualną licencją na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2016r., poz. 1907 z późn. zm.) – wymagana kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem;
2.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej
liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w
dniu, w którym przesłane zostało niniejsze zapytanie ofertowe – wymagana kserokopia dokumentu potwierdzona
za zgodność z oryginałem;
2.3. W zakresie zdolności technicznych i zawodowych:
2.3.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem złożenia niniejszej oferty, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1
usługę polegającą na przewozie osób niepełnosprawnych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto - przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert – wymagany Załącznik nr 2: Wykaz wykonanych/
wykonywanych usług;
2.3.2. Wykonawca musi wykazać (wymagany Załącznik nr 3: Wykaz narzędzi), że dysponuje środkiem transportu
wyprodukowanym po roku 2006, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającymi
wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w:
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich (minimum dwa),
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 15 miejsc dla uczniów i podopiecznych w tym minimum 2 miejsca na wózki inwalidzkie,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
2.3.3. Wykonawca musi wykazać (wymagany Załącznik nr 4: Wykaz osób), że skieruje do wykonania zadania
osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do
należytego wykonania zamówienia, określi wykonywane przez te osoby czynności oraz poda informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami:
a. minimum jedną osobę na każde zadanie posiadającą uprawnienia do prowadzenia pojazdów
mechanicznych i przewozu osób na terenie kraju, która posiada prawo jazdy kategorii D;
b. minimum jedną osobę na każde zadanie do sprawowania opieki nad uczniami, która spełnia wymienione
niżej warunki:
 odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
 posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
 posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
2.4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia jest wykazanie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, poprzez złożenie zaświadczenia wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania
oferty lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wymagane zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego;
2.5. Warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia jest wykazanie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, poprzez złożenie zaświadczenia wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania oferty – wymagane zaświadczenie właściwej jednostki terenowej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu
potwierdzającego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
2.6. Warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia jest wykazanie, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto
likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd nie zarządził likwidacji jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego
upadłość nie ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – wymagany odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3.

Kryteria oceny ofert.

3.1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 ceną oferty jest cena brutto za jeden kilometr usługi transportu;
 podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 zadeklarowana cena brutto za jeden kilometr zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom w trakcie jej trwania;
 cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie opiekuna i
kierowcy, koszty OC i NW).
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3.2. Zamawiający informuje, że oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

l.p.

Znaczenie procentowe
kryterium

Kryterium

Maksymalna ilość punktów,
jakie może otrzymać oferta za dane
kryterium

1.

Cena (C)

60 %

60 punktów

2.

Rok produkcji busa (RPB)

40 %

40 punktów

W ramach kryterium cena: oferta o najniższej cenie otrzyma największą ilość punktów.
Pozostałe oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =

C min
Ci

• 60 pkt,

gdzie:

Pi (C)

ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium “Cena”

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich spełniających warunki udziału w postępowaniu ofert

Ci

cena badanej oferty

W ramach kryterium rok produkcji busa ocena będzie dokonywana na podstawie zadeklarowanej w formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1) daty produkcji busa.
Opis zastosowanego kryterium:
Za rok produkcji zadeklarowany bus otrzyma następującą ilość punktów Pi(RPB):


wyprodukowany nie wcześniej niż w 2007r. i nie później niż w 2008r.: 0 pkt.



wyprodukowany w latach 2009-2010: 5 pkt.



wyprodukowany w latach 2011-2012: 10 pkt.



wyprodukowany w latach 2013-2014: 20 pkt.



wyprodukowany w latach 2015-2016: 30 pkt.



wyprodukowany w roku 2017: 40 pkt.

Łączna punktacja oferty (Px) za wyżej wymienione kryteria zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Px = Pi(C) + Pi(RPB)
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu.
IV.
1.

Wymagania związane z ofertą.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty (Załącznik nr 1), który musi zostać podpisany przez
osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi
być czytelny i opatrzony imienną pieczęcią wraz z wypełnionymi pozostałymi drukami stanowiącymi integralną część
oferty w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nazwa i adres Wykonawcy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
OFERTA CENOWA NA ZADANIE pn.:
Przewóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
z dzielnic Mydlice, Merkury, Gołonóg do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach
oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.
- nie ujawniać przed dniem otwierania ofert.

2.
3.

Ofertę należy złożyć w terminie do 13.07.2017r. do godz. 15.00. w siedzibie Zamawiającego, tj. Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza,
Pawilon 2, pok. 1.20 (Sekretariat).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Wykonawcy.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających wymagania zawarte
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny.
Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sosw.dabrowa.pl
Do oferty muszą zostać dołączone następujące dokumenty:
a. Formularz ofertowy,
b. Załącznik nr 2: Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług,
c. Załącznik nr 3: Wykaz narzędzi,
d. Załącznik nr 4: Wykaz osób,
e. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – kserokopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem,
f. polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności– kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem,
g. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
h. zaświadczenie właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego,
i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
mgr Violetta Trzcina
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FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1

Wykonawca:
………………………………………………
………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zadanie pn.:
Przewóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z dzielnic Mydlice, Merkury, Gołonóg do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.
realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.
2164 z późn. zm.).
Niniejszym składam/-y ofertę na powyższe zadanie i oświadczam/-y, że:
1.
2.

Zapoznałem/-liśmy się z wymaganiami związanymi z usługą określonymi w zapytaniu ofertowym.
Deklaruję/-emy wykonanie zamówienia wraz z zapewnieniem opiekuna zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
za ostatecznym wynagrodzeniem za jeden kilometr usługi obejmujący trasę określoną w Załączniku nr 5,
w wysokości:
netto:……………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………
plus …………… % podatku VAT, w kwocie: ………………………zł,
brutto:.……………………………………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………

2.1. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów kilometrów dojazdowych. Koszt kilometrów dojazdowych należy
uwzględnić w cenie oferty.
3. Gwarantuję niezmienność ceny ofertowej z zastrzeżeniem zmian podatku VAT.
4. Zobowiązuję się do odbioru niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych z wyznaczonych przystanków
określonych w Załączniku nr 5 stanowiącym załącznik do umowy, do dowozu ich do Ośrodka oraz odwozu do
wyznaczonych miejsc zgodnie z harmonogramem przewozu uzgodnionego z dyrektorem placówki.
5. W przypadku awarii pojazdu zobowiązuję się do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego o równorzędnym
standardzie, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zaistnienia zdarzenia. Przez „równorzędny standard” rozumie
się parametry techniczne podane w formularzu ofertowym.
6. Oświadczam, że stan techniczny pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia spełnia wymagania
techniczne, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie wymogi dostosowania pojazdów do przewozu osób
niepełnosprawnych wskazane w SIWZ.
7. Oświadczam, że pojazd przeznaczony do realizacji zamówienia posiada aktualne na dzień przystąpienia do
realizacji zadania badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych
wypadków.
8. Akceptuję trzydziestodniowy okres rozliczeniowy, licząc od daty dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego.
9. Uważam się związany niniejszą ofertą przez 14 dni.
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10. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie
zostaną wskazane przez Zamawiającego.
11. Zobowiązuję się do realizacje przedmiotu zamówienia m. in. następującym samochodem:

Lp.

Marka, model

Numer rejestracyjny samochodu
obsługującego trasę

Data produkcji
(wpisać rok)

1.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

…………………………

……………………………

data

Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG
- Załącznik nr 2
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zadanie pn.:
Przewóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z dzielnic Mydlice, Merkury, Gołonóg do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.
realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.
2164 z późn. zm.).

WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa i adres podmiotu,

Daty wykonania lub
wykonywania usługi
(rozpoczęcie –zakończenie)

na rzecz którego usługa

Wartość usługi

była/jest wykonana

brutto

1.

W załączeniu przedstawiam dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie ww. usług.

…………………………

……………………………

data

Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………

……………………………

data

Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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Uwagi:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) , o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5, § 7 ww.
Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
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WYKAZ NARZĘDZI - Załącznik nr 3
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zadanie pn.:
Przewóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z dzielnic Mydlice, Merkury, Gołonóg do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.
realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.
2164 z późn. zm.).

WYKAZ NARZĘDZI
Nazwa środka transportu (marka)

Podstawa dysponowania danym

Rok produkcji

środkiem transportu*
Pojazd do realizacji
zadania
Pojazd zastępczy

Oświadczam, że wykaz zawiera pojazdy zgodnie z wymaganiami pkt. III zapytania ofertowego.

…………………………

……………………………

data

Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………

……………………………

data

Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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WYKAZ OSÓB - Załącznik nr 4

Wykonawca:
………………………………………………
………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zadanie pn.:
Przewóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z dzielnic Mydlice, Merkury, Gołonóg do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.
realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.
2164 z późn. zm.).

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO WYKONANIA ZADANIA
l.p.

Imię i nazwisko

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe

Wykonawcy do

(posiadane uprawnienia)

dysponowania osobą

Zakres wykonywanych czynności
(funkcja w realizacji

1

zamówienia)

Jednocześnie oświadczam(my), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia określone pkt. III
zapytania ofertowego.

…………………………

……………………………

data

Podpis i pieczątka
osoby/osób

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………

……………………………

data

1

Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

np. umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, zobowiązanie innego przedmiotu itp.
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TRASA – Załączniki nr 5

Zadanie pn.:
Przewóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z dzielnic Mydlice, Merkury, Gołonóg do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018.
realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.
2164 z późn. zm.).

Przewóz 15 uczniów w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich do Ośrodka i z powrotem po zakończonych zajęciach
oraz zapewnienie opiekuna nad uczniami w trakcie przewozu.
Szacunkowa długość trasy wynosi – 25 km (bez kilometrów dojazdowych)
Ustalono następujące przystanki na trasie przywozu:
1. ul. Dąbskiego - parking
2. ul. Ludowa I (dom)
3. ul. Legionów Polskich - sklep TESCO
4. ul. Legionów Polskich - parking Poczta
5. Huta Bankowa
6. Merkury/Aleja Róż
7. ul. Korczaka (dom)
8. ul. Korczaka - „Apteka Blisko Ciebie”
9. Szkoła Podstawowa nr 13 - parking
10. Ośrodek
Ustalono następujące przystanki na trasie odwozu:
1. Ośrodek
2. Szkoła Podstawowa nr 13 - parking
3. ul. Korczaka - „Apteka Blisko Ciebie”
4. ul. Korczaka (dom)
5. Merkury/Aleja Róż
6. Huta Bankowa
7. ul. Legionów Polskich - parking Poczta
8. ul. Legionów Polskich - sklep TESCO
9. ul. Ludowa I (dom)
10. ul. Dąbskiego - parking
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