Krzeszyce,03 lipca 2014r.

Zapytanie ofertowe
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych;
( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759 z póż.zm; art. 4 pkt. 8 wymienionej ustawy)

Szanowni Państwo,
Zamawiający – Gmina Krzeszyce, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Krzeszyce i Lemierzyc
do placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzeszyce środkami komunikacji
publicznej w roku szkolnym 2014/2015”
Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego
transportu drogowego osób
I. Zamawiający

Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
telefon: (95) 7 57 31 61
tel./fax (95) 7 57 30 86
e-mail: sekretariat@krzeszyce.pl

www.krzeszyce.pl
II. Szczegółowy opis zamówienia
1. Specyfika przedmiotu oferty: zakup biletów miesięcznych na dowóz do:

1) Zespołu Szkól Samorządowych w Krzeszycach terenu gminy Krzeszyce i miejscowości Lemierzyce oraz odbiór
dzieci po zajęciach lekcyjnych i ich dowóz do miejscowości zamieszkania.
2) Dowóz dzieci / dowóz na godzinę 8.00, odbiór o godzinie 14,10/ odbywać się będzie z miejscowości:
Maszków, Rudna, Rudnica, Kołczyn,Krzemów,Studzionka, Lemierzyce. i odwóz po skończonych zajęciach
do miejscowości: Studzionka, Krzemów, Kołczyn, Rudnica, Maszków, Rudna.
3) Szacunkowa ilość przewożonych dzieci wynosi 47 osób

UWAGA: Ilość przewożonych dzieci w ciągu roku szkolnego może ulec zmianom.
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3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenie przedmiotu zamówienia.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1)

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, warunek
zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na
wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późn.
zm.).
- Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
lub wykonuje w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie dwóch usług
polegających na okresowym przewozie dzieci i młodzieży.

- Wykonawca winien dysponować ilością pojazdów dostosowaną do liczby osób
dowożonych na danej trasie, posiadających aktualne badania techniczne, w dobrym
stanie technicznym, gwarantujących terminowe i jakościowo dobre wykonanie usług.
Usługa objęta zamówieniem ma być świadczona środkami transportu przystosowanymi
do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi
bezpieczeństwa i kodeksu drogowego; każdy pojazd musi posiadać aktualne badania
techniczne i ubezpieczenie OC i NNW.
2) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za
akceptację treści zapytania.
3) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność
gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
a) Zamawiający w szczególności wymaga, aby Wykonawca posiadał następujące
kwalifikacje:
 doświadczenie praktyczne związane z przedmiotem zamówienia (weryfikowane
na podstawie zdobytego doświadczenia)
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów stanowiących załącznik do
oferty, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zawierać
a) formularz ofertowy do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać zakres świadczonych usług przez okres i na
warunkach określonych w ofercie.
3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
4. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
V. Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
- rozpoczęcie – od dnia 01.09.2014 r.
- zakończenie - do dnia 30.06. 2015 r.
VI. Miejsce oraz termin dostarczania ofert:
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1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 16.07.2014 roku godz. 12:00
przesyłając pocztą tradycyjną lub składając bezpośrednio w sekretariacie na adres:
Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
Z dopiskiem: Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2014 r.
2. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert. O przedłużeniu terminu składania
ofert Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich Wykonawców.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie możliwość
żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie (np. opinie
klienta, referencje itp.). W przypadku ww. żądania Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia dodatkowych dokumentów w terminie do 3 dni kalendarzowych.
VII. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 16.07.2014 r. godz. 12,30
w Urzędzie Gminy Krzeszyce pok. Nr 31
1.
Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie 100% cena
a) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: (Cena
oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów
2. Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba punktów przyznana przez
Zamawiającego.
VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty, które przesłały oferty. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu
niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert, również po terminie określonym w
pkt VI ust. 1 niniejszego zapytania.
IX. Odrzucenie oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, w tym zawierającej błędy lub
niepełnej,
2. informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą
nieprawdziwe,
3. zostanie złożona po terminie,
4. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5. Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust. III niniejszego zapytania,
X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
XI. Postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy z Wykonawcą:
Wzór umowy jaki zostanie zawarty z wykonawcą stanowi załącznik nr 6.
XII. Załączniki
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4
Załącznik nr 3: Wykaz osób jakie będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4: Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1
Załącznik nr 5: Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.2
Załącznik nr 6: Wzór umowy jaki zostanie zawarty
Załącznik nr 7: Pisemne zobowiązanie podmiotu
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa................................................................................................................
Siedziba.............................................................................................................
Nr telefonu/faksu................................................................................................
nr NIP.................................................. nr REGON............................................

GMINA KRZESZYCE
66-435 Krzeszyce; ul. Skwierzyńska 16
tel…………., fax. ………………….
e-mail: ……………………………………………..

Zobowiązania oferenta
W związku z zaproszeniem ofertowym na usługę pn. „Zakup biletów miesięcznych na
dowóz dzieci z terenu Gminy Krzeszyce do placówek oświatowych działających na terenie
gminy Krzeszyce w roku szkolnym 2014/2015” środkami komunikacji publicznej.

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę:

1) netto: ....................................................zł
/słownie: ......................................................................................................./
2) brutto: ..................................................zł
/słownie: ....................................................................................................../
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- podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczamy,
że
oferowana
cena
zawiera
wszystkie
koszty
związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń.
Oświadczamy, iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji
zamówienia.
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia …..r.
Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest następujący: .......................................................
..........................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną)

7.

8.

9.

Oświadczamy, że zawarty projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania
umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr
od ...... do ...... niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej, są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Oferta została złożona na................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
................. do nr ................. .

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ..................................................................................................
2. .................................................................................................

(imię i nazwisko)

podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania
wykonawcy
................................., dnia ..................
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ZAŁĄCZNIK Nr 2

OŚWIADCZENIE
w sprawie spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa............................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................

Nr telefonu / faksu ........................................................................................
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę jako upoważniony na piśmie
lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w jego imieniu
o ś w i a d c z a m,
że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

......................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

................................., dnia ..................
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ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z oświadczeniem, że osoby te posiadają uprawnienia niezbędne do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności.
Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

NUMER UPRAWNIEŃ /
prawo jazdy

Liczba lat stażu

1.

2.

3.

1. Oświadczam, że w/w osoby posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
2.Oświadczam, że w czasie realizacji zamówienia będę dysponował w/w osobami na podstawie
..........................................................................................................

W załączeniu przedkładam pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania
Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na czas wykonywania zamówienia (Zał.
Nr 7).
......................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

................................., dnia ................
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza korzystać przy wykonywaniu
zamówienia z zasobów innego podmiotu, wówczas na załączniku Nr 7 pisze „NIE
DOTYCZY” i załącza go do oferty.
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ZAŁĄCZNIK Nr 4

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa............................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................

Nr telefonu / faksu ........................................................................................
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę jako upoważniony na piśmie
lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu Wykonawcy
o ś w i a d c z a m, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
......................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

................................., dnia .................
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ZAŁĄCZNIK Nr 5

OŚWIADCZENIE
w sprawie braku podstaw do wykluczenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa............................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................

Nr telefonu / faksu ........................................................................................
Ja niżej podpisany o ś w i a d c z a m, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy
do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z
przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

......................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

................................., dnia ..................
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Załącznik Nr 6

Umowa
Zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Gminą Krzeszyce
zwaną z dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Czesława Symeryaka – Wójta Gminy Krzeszyce
przy kontrasygnacie Zofii Smolińskiej – Skarbnika Gminy
a

…………………………………………………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy są usługi dowozu i odwozu dzieci z

terenu Gminy Krzeszyce
do placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzeszyce środkami komunikacji
publicznej w roku szkolnym 2014/2015”

§2

1. Wymienioną w § 1 usługę przewozową Wykonawca wykona własnymi środkami transportu.
2. Środki transportu muszą spełniać wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci
i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające ich
właściwy stan techniczny, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przewozów.
3. Wykonawca winien posiadać przypisane wymogami prawa dokumenty potwierdzające
dokonanie obowiązkowych ubezpieczeń.
§3
1. Termin rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych ustala się na dzień 01.09.2014 r.
2. Termin zakończenia świadczenia usług przewozowych ustala się na dzień 30.06.2015 r.
3. Przewozy dokonywane będą w dni nauki szkolnej.
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§4

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy z należytą
starannością, autobusami sprawnymi technicznie oraz zapewnić przestrzeganie przepisów bhp.
2. W razie uszkodzenia pojazdu Wykonawca zobowiązuje się podstawić sprawny technicznie zastępczy
autobus.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu wskutek siły
wyższej jak: gołoledź, zaspy śnieżne, przełomy itp.

§5

1. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych dzieci bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a ustawy z
dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu (Dz.U. nr
175/2002 poz.1440 z póź. zmianami)

2. Bilety miesięczne szkolne wystawiane będą w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez osobę wskazaną
przez Zamawiającego w Krzeszycach. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty za otrzymane bilety
miesięczne szkolne na podstawie wystawionej przez …………………………raz w miesiącu noty obciążeniowej
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Należność płatna będzie przelewem na rachunek wskazany
przez Wykonawcę . Zapłata Zamawiającego za bilety miesięczne zaspakaja w całości roszczenia
Wykonawcy dotyczące wykonywania przez niego przedmiotowej umowy.
3. Ceny biletów miesięcznych szkolnych obliczane będą według tabeli zawartej w załączniku nr 1 do umowy. Załącznik
nr 1 jest integralną częścią umowy.
Podatek VAT zawarty w cenie biletu miesięcznego stanowi 8%jego wartości.
Procentowa wysokość podatku jest wartością stałą i może ulec zmianie tylko w wypadku zmiany ustawy o VAT.

4. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć maksymalnej
nominalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, tj. kwoty brutto ……………… miesięcznie.

§6

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§7
.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa przewozowego
i Kodeksu Cywilnego.
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§8

Umowę niniejszą oraz załącznik wymieniony w § 5 pkt 3 sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

Załączniki:

1) Oferta
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ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Ja, niżej podpisany ..................................................................................................
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

będąc upoważnionym do reprezentowania podmiotu:
.................................................................................................................................
(nazwa i siedziba podmiotu)

o ś w i a d c z a m, że udostępnię Wykonawcy .....................................................
.................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

1. osoby zdolne do wykonania zamówienia1 na okres korzystania z nich przez
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
postępowania.
Uwaga: należy dołączyć do załącznika Nr 3 – Wykaz osób.

...............................................
(pieczątka i podpis podmiotu
lub osoby reprezentującej podmiot)

..................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy
lub osoby reprezentującej Wykonawcę)

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza korzystać przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia z zasobów innego podmiotu, wówczas na powyższym załączniku pisze „NIE DOTYCZY” i
załącza go do oferty.
__________________________
1 niepotrzebne skreślić
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