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Lutocin, dnia 10.06.2019r. 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

na realizację zadania:  
 

„Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020” 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:    GMINA LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci do szkół na terenie gminy 

Lutocin (tj. dowóz dzieci do szkół i powrót) w roku szkolnym 2019/2020  taborem Wykonawcy w oparciu 

o bilety miesięczne.  

2) Dowóz będzie się odbywał 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek).  Wykonawca zobowiązany będzie do 

realizacji zadania, tj. dowozu dzieci do szkół w czasie 1,5 h i powrót ze szkół w czasie 1,5 h z przerwami 

wynikającymi z organizacji roku szkolnego ( ferie, wakacje, przerwy świąteczne). 

3) Dzieci dowożone będą do następujących szkół: 

a) Zespół Szkół w Lutocinie –  121 uczniów, w tym: 

 budynek przy ulicy ul. Szkolnej 14  

 budynek przy ul. Żeromskiego 2B 

b) Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – 26 uczniów,  

c) Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym  - 40 uczniów,  

Łącznie 187 uczniów – liczba uczniów może ulec zmianie. 

4) Szczegółowe zestawienie liczby dzieci dowożonych do szkół z poszczególnych miejscowości zawiera 

załącznik nr 1 do zapytania. Wykaz ten może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.  

5) Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg 

wykazu sporządzonego przez Zamawiającego. 

6) Zamawiający zobowiązany jest dostarczyd Wykonawcy imienną listę dzieci dojeżdżających do 

poszczególnych szkół z poszczególnych miejscowości, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem realizacji zamówienia w kolejnym miesiącu. O rozpoczęciu dowożenia dziecka w trakcie 

miesiąca Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, składając zamówienie na bilet miesięczny 

dla tego dziecka. 

7) Ceny biletów winny uwzględniad uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosowanych 

przepisów oraz ustawowe przerwy w organizacji roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46 poz. 432). 

8) Wykonawca dostarczy bilety miesięczne do szkół najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające miesiąc 

realizacji zamówienia. W pierwszym miesiącu realizacji usługi dopuszczone jest dostarczenie biletów na 

początku miesiąca. 
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9) Wykonawca zapozna się z każdą trasą dowozu dzieci i na własną odpowiedzialnośd ustali odległości, na 

podstawie których, określi ceny biletów miesięcznych dla dzieci. Zamawiający, dla pokazania tras 

dowozów, przekazuje przykładowy harmonogram dowozów (załącznik nr 2 do zapytania). 

10) Linie komunikacji muszą byd ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały bezpieczny dojazd do 

szkoły i powrót ze szkoły w dniach nauki szkolnej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid przewóz dzieci 

zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy. Wykaz linii komunikacyjnych, rozkład jazdy i lokalizacja 

przystanków musi byd uzgodniona z Zamawiającym. W ten sam sposób mogą byd wprowadzane zmiany 

w rozkładzie jazdy w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin 

dowozu i rozwozu dzieci, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na potrzeby szkoły - zmiana musi byd 

niezwłocznie uwzględniona przez Wykonawcę po uzyskaniu informacji od Zamawiającego. 

11) Zamawiający wymaga, aby liczba autobusów, liczba kursów oraz liczba miejsc siedzących w autobusie na 

poszczególnych trasach była wystarczająca dla wszystkich przewożonych dzieci według imiennego 

wykazu sporządzonego przez Zamawiającego oraz ewentualnie według wykazu dodatkowego, jeżeli 

wystąpi koniecznośd rozpoczęcia dowożenia jakiegoś dziecka w trakcie danego miesiąca.  

12) Wykonawca zobowiązany jest zrealizowad dojazdy na podstawie tych samych biletów miesięcznych w 

przypadku odpracowywania zajęd szkolnych. Wykonawca zostanie powiadomiony o występowaniu 

soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą. 

13) Pojazdy służące do przewozu muszą spełniad warunki techniczne niezbędne do dopuszczenia w ruchu 

drogowym, w tym między innymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.   

14) W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi niezwłocznie zapewnid pojazd zastępczy. 

15) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób (kierowców) 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. 

16) Inne wymagania stawiane wykonawcy: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd, zgodnośd z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 

b) wymagana jest należyta starannośd przy realizacji zobowiązao umowy; 

c) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

przedstawicielem  Wykonawcy; 

d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia; 

e) Wybrany Wykonawca wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania 

wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronid zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2. Termin wykonania zamówienia  

1) Realizacja zadania: od dnia  2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z przerwami wynikającymi z 

organizacji roku szkolnego ( wakacje, ferie, przerwy świąteczne ). 

2) Płatne - miesięcznie po przedłożeniu faktury w ciągu 14 dni od daty jej wpływu do urzędu. 

3) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją  zadania dokonywane będą w złotych polskich * PLN].  
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3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena - kryterium wagowe: 100 %. 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto.  

2) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny 

jednostkowej biletu miesięcznego. 

 

4. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyd do niej następujące dokumenty: 

1) licencja na wykonywanie transportu drogowego osób wydana na podstawie ustawy o transporcie 

drogowym 

2) certyfikat kompetencji zawodowych, 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   

4) oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 4, 

5) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) co najmniej 2-ch usług zbliżonych charakterem i zakresem do usług stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia, o wartości powyżej 100.000 zł brutto każda,  z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, daty i miejsca wykonania - załącznik nr 5, 

6) wykaz pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami - co najmniej 3 pojazdy posiadające aktualne badania techniczne; średnia wieku 

pojazdów wskazanych do wykonania zamówienia nie może przekroczyd 10 lat – załącznik nr 6, 

7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia – załącznik nr 7, 

8) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia,  

9) zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 8,  

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny 

W cenę należy wliczyd wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz ceny 

brutto powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 

Cena usługi musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Cena podana przez wykonawcę za świadczone usługi obowiązuje przez cały okres trwania umowy.  

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna byd złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścid nazwę 

oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:  

„Oferta na realizację zadania: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020” 

NIE OTWIERAD przed dniem 18.06.2019 roku, godz. 10:15”. 

Oferta powinna zostad napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.  

Oferta powinna obejmowad całośd zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
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7. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyd na Formularzu Oferty w terminie do dnia: 18.06.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego: Urząd Gminy w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, sekretariat -  I piętro w 

zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. 6.  

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez 

otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyd tylko jedną 

ofertę. 

Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

 

8. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 18.06.2019r. o godz. 10:15, sala nr. 11 

 

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy. 

2) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 

byd dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieśd w formie pieniądza, gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieśd przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego:  BS Bieżuo  Nr 62 8212 0009 0011 3393 2008 0001 z podaniem 

tytułu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 

2019/2020” 

5) Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty 

zakooczenia obowiązywania umowy.      

 

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców telefonicznie/e-mail. 

2) Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 

14 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.  

3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowieo wynikających z treści niniejszego zapytania 

oraz danych zawartych w ofercie. 

4) Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy – Załącznik nr 8. 

5) Zmiana umowy może nastąpid w sytuacji, gdy koniecznośd wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 
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12. Inne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Paostwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin, ul. 09-317 Lutocin, 

ul. Poniatowskiego 1, tel. (23) 6581001; 

2) Paostwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego; 

3) odbiorcami Paostwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania; 

4) Posiadacie Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Wioletta Szczesiak 

e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl 

tel.  23 6581001 w. 33 

fax: 23 6581002              

        

Wójt Gminy Lutocin 

            /-/   mgr Jacek Kołodziejski 
      …………………..……………………………. 

(Podpis zamawiającego) 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1  -  Ilośd dowożonych dzieci do szkół 

2. Załącznik nr 2  -  Harmonogram tras  

3. Załącznik nr 3  -  Formularz oferty 

4. Załącznik nr 4  -  Oświadczenie o spełnianiu warunków 

5. Załącznik Nr 5 -  Wykaz usług  

6. Załącznik Nr 6 -  Wykaz pojazdów  

7. Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie o pracownikach 

8. Załącznik Nr 8 -  Projekt umowy  
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