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Piechowice, dnia 22.08.201 6r,

Gmina Miejska Piechowice

58-573 Pięchowice, ll, Żymierskiego 49
fax75 76 12274,tęl. sekretariat 75 75 48 900

realinĄąc zamówienię na podstawię art. 4 pkt. 8 ustawy z dniaZ9 stycznia}}} r.
( tj. Dz.U. z20l5,poz.2l64 zpożn. zm.)

PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

ZAPRAsZA
(ofertowej) na wykonanie usługi przewozu
uczniówlvłychowanków niepełnosprawnych v,naz z zapewnieniem opiekuna w trakcie

Do złożeniapropozycji cenowej
przewozu.

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

(ofertowej):

możębyó zŁożona w formie pisemnej lub elektronicznie,
2. ceny w niej podane mają byó wyrazone cyfrowo i słownie ,
3. ma obejmowaó całośćzamówienia
1. oferta

il.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów/wychowaŃów
niepełnosprawnych wraz z zapevłnieniem opiekuna w trakcie ptzewozu, zgodnte
zart.14aotaz 17ustawyo systemieoświaty(Dz.U.z20l5t,poz,2156zpoźn.zm.),

2.

Zakres przedmiotu zamówienia obej muj e :
ptzewóz w ilości9 (dziewięciu) uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc
zarleszkaniat1 Żymierskiego 77 i 11, Górna 11, Tysiąclecia 12, Zawadzktęgo 13,
Szkolna 9 i 17, Turystyczna7 i 5, do placówek oświatowych:

- Wychowawczy Jelenia Góra ul. Wolności 117.
b) Specjalny OśrodekSzkolno - Wychowawczy Jelenia Góra ul" Grottgera 1.
c) OśrodekSzkolno - Wychowawczy Jelenia Góra ul. Kruszwicka 3.
d) Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św.Pankracego Jelenia Góra ul. Kopernika
a) Specjalny Ośrodek Szkolno

1,

d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach, Wojcieszyce l07.
a

J.

4.

Przewozy obejmują uyjazd ze wskazanego przęz zamawiającego miejsca zamięszkanta
ucznióilwychowanków i przybycie do v,ryznaczonej placówki oświatowej
w odpowiednim czasie ptzed rozpoczęciem zajęó dydaktycznych. Odwiezienie
uczniódwychowanków po zajęciach do miejsca zamieszkania v,naz z zapewnientem
opiekuna na czas trwania przewozu orazptzy wsiadaniu i wysiadaniu dolzpojazdu.
Pruewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej tj. od poniedziałku do piątku,
w łącznej ilościmaksymalnie I99 dni, z vłyłączeniemdni wolnych od ząęć
dydaktycznych, w tym także 01.09.2016r. oraz 30.06.2017r., przęrw świątecznych
i nieobęcnościdziecka w placówce oświatowej,
.

Dowozy będą odbywać się na trasach:
a) Trasa ranna.
Na godzinę 8.00 Piechowice - Wojcieszyce - Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Wojcieszycach, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul.
Wolności 117 w Jeleniej Gótze, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Jeleniej Górzę ul. Grottgera 1, OśrodkaSzkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze ul.
Kruszwicka 3, Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św.Pankracego w Jeleniej Górze
ul. Kopernika 1.
b) Trasa popołudniowa.
Na godzinę 14.00 - 15.00 Jelenia Góra - Wojcieszyce - Piechowlce ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczęgo w Jeleniej Górze ul. Wolności 1I7, Specjalnego
OśrodkaSzkolno Wychowawazęgo w Jeleniej Gótzę ul. Grottgera 1,Ośrodka Szkolno Wychowawczęgo w Jeleniej Górzę ul. Kruszwicka 3, Publicznego Katolickiego
Gimnazjum im. św.Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1, Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Wojcieszycach, Wojcieszycę I07 do Piechowic.
Szczegółav,ry harmonogram dowozu dzieci z domu do szkoły t
b ę dzie ustal o ny p o zakończeniu p o stęp o wani a z Zamaw tającym.
5.

ze szkoły do domu

Osoby, które będą pełnić funkcję opiekunów muszą spełniać następujące wymagania
potwierdzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, stanowiącym załącznik m 2
do zapr o szenia do zŁożenia propozycj i cenowej (o fertowej )
- posiadać obywatelstwo polskie,
- mieć ukończony 18 rok życia,
- mieć pełną zdolnośćdo czynności prawnych oraz korzystaó zpełni praw publicznych,
- posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązkow opiekuna zgodnie
z niniej szym zapr o szeniem,
- być nie karanązaprzestępstwo popełnione umyślnie,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią, byó obowiązkowym, sumiennym
i odpowiedzialnym,
- posiadać umiejętnośćpracy z dzięćmi i pracy w zespole.
:

6,

Do zadań opiekuna należy:
- informowanie kierowcy o gotowoścido odjazdu. Informację tę należy podać kierowcy
po upewnieniu się, ze wszyscy uczniowie/wychowankowie wsiedli do pojazdu lub
zniego wysiedli
- odbieranie uczniówlwychowanków od rodzica z ich miejsc zamieszkania o ustalonej
godzinie i po dowiezieniu na zĄęcia dydaktyczne przekazanie nauczycielowi placówki
do której uczniowie/wychowankowie są dowożeni, a po zakończeniu zĄęó odbieranie
ucznióWwychowanków od nauczyciela, dowiezienie ich do miejsc zamięszkartia
i przekazanie pod opiekę rcdztca. W przypadku nieobecności rodzica, prawnego
opiekuna lub osoby upowaznionej, opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki
nad uczniem do chwili zgŁoszenta się Ww osób,
- pomoc przy wysiadaniu i wsiadaniu uczniódwychowanków zpojazdu,
- opiekun jest w pełni odpowiedzialny za utrzymywanie dyscypliny wśród
uczniódwychowanków podczas jazdy pojazdu otaz za ich bezpieczne wsiadanie
i wysiadanie,
- w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dowożonych
uczniódwychowanków opiekun nie dopusz cza do dalszego kontynuow ania jazdy .

.III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 02 września2016r. do 29 czerwaażll7r.

ry. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.

W

ofercie należy podaó informacje za-wartę

w

formularzu propozycji cenowej
(ofertowej)stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia)aw szczególności:
a) cenę oferty brutto wTaz zpodatkiem VAT w złotych polskich,

b) cenę brutto za jeden dzień świadczeniausług wraz z podatkiem VAT,
c) stawkę podatku VAT,
d) imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję opiekuna,

otaz załączyć
oświadczenie wskazanej osoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do nn.

2.
3.

4.

5.

zapr oszenia), po dpisane

j

ej własnoręcznym podpi sem.

Propozycja cenowa (ofertowa) ma byó spotządzona na formularzu propozycji cenowej
(ofertowej) wg załączonego wzonr stanowiące go załącznik nr 1.
Propozycja cenowa ma być sporządzonatrwałą techniką np. nieścieralnymatramentem,
tuszem na komputerze, maszynie do pisania tęcznie, w języku polskim, czytelnie bez
skreśleń i poprawek. Jężeli oferta będzie składana w formie pisemnej musi byó podpisana
własnoręcznie ptzez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Ieżeli uprawnienie
do reprezentowania Oferenta wynika z udzielonego pełnomocnictwa do ofert należy
załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczotej za zgodność
z ory ginałem pt zez notariusza.
Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej ( ofertowej):
a) zaproponowana pruez Oferenta cena ma zawlęraó cenę brutto w tym podatek VAT
według obowiązującej stawki,
b) cena oferty (brutto wTaz z podatkiem) jest ceną łączną za wykonanie zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
c) cena ofeńy brutto musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia
w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówieniazgodnie zpovlyższym
opisem podmiotu zamówienia, w tym ubezpteczente Wykonawcy, a także
zapewnienie opiekuna w trakcie trwania pIzęwozu.
Podana pTzęz Wykonawcę w jego ofercie cena Cd za jeden dzięfl świadczenia usług musi
uwzględniać wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia, którego integralną
częściąjest projekt umowy oraz obejmować wszystkie koszty jakie doświadczony
Wykonawca powinien ptzewidzieć w cęlu należytej i zgodnej z ptawęm realtzacji
zamówienia, a w szczególności opła§, podatki itp. niezbędne do poniesienia w związku
z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden dzieil, świadczenia usług
w wysokości zaoferowanej w ofercie ceny Cd będzie niezmienne w okresie realtzacji
umoWy.

oferty C bądźceny Cd (za jeden dzięń
świadczenia usług) w wariantach, alternatywnie lub w przedziałach liczbowych. W przypadku

Uwaga: nie dopuszcza się podawania

ceny

przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

Cenę oferty

C oraz

cenę

za jeden dzień

z zastosowaniem następującego wzoru:

świadczenia usług Cd należy wyliczyó

cCd

C:

I99 dni x Cd

cena ofert brutto w zł
- cena za jeden dzięń świadczeniausługi w zł

Cenę oferty oraz cęnę za jeden dzięń świadczenia usług należy podać w złotych polskich
zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca
po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
ivlyższezaokrągla do l grosza.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Stawkę podatku VAT
Wykonawca przyjmuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku
od towar ów i usług(tekst j ednolity z 2016r . poz. 7 I0).
V. CENA OFERT
l,. Propozycje cenowe (ofertowe) będą oceniane wg. następującego kryterium oceny ofert:
przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zarnawiający będzie się kierował jednym
kryterium:
CENA - I00%

Cena - A(X)
Przyjmuje się, że najvłyższąilośćpuŃtów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
propozycjach cenowych ( ofertowych) na wykonanie zamówienia objętego nn. zaproszeniem.
Ceny w pozostałych ofeńach punktowane będą w oparciu o następujący wzor:
C min

A(x):

x 100

C(x)

gdzie:

A(x) - ilośćpuŃtów przyznana ofercie ,,x" zakryterium ceny
C min - cęna najniższa wśród cenzawartych w ofertach nazadanie objęte rur, zamówieniem,
C(x) - cena zawarta w ofercie ,,x"
2. Zamawiający udzięli zamowienia oferentowi, którego propozycja cenowa (ofertowa)
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu orM zostanie
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj, otrzyma
najwyższą ilośćpuŃtów - najniższa cęrua oferty.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Propozycję cenową należy złożyó(przesłaó) w terminie do dnia 26.08.2016 do godz. 9:00
w jednej zvlybranych form:

a) pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego 58-573

b)

Piechowice,

ul. Zymierskiego 49
pisemnie drogą pocztową na adres: IJrząd Miasta Piechowice ul. Żymierskiego 49,58573 Piechowice - decyduje data wpływu do Urzędu

2. Ofertę

w formie

pisemnej należy złożyćw zamkniętej kopercie

w

sposób

uniemozliwiąą"y przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa
i adres Zamawiającęgo, nazwa i adres Oferenta, z adnotacją,, Propozycja cenowa na
wykonanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem
opiekuna. Nie otwierać przed godz.9:00 r,

3. Oferty zŁożonę po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

W toku

badania

i

oceny ofert Zarrtawiający może żądaćod oferentów wyjaśnień

doty czący ch treści ńożony ch ofert.

5. Zapfiartie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piechowice.pl
VII. INFORMAC JE

D

CZĄCE WYB ORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O"IY

O wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znaldującej się pod adresem www.piechowice.pl

VIII. INFORMACJE DOTY CZĄCE ZAWIERANIA UMOWY

W

terminie

do 31

sierpnia 2016r. Oferent, którego

oferta została uznana
za nĄkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązury do podpisania umowy. Umowa
musi zawieraó w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.
2. P rue d podpi saniem umowy zwycięski Oferent winien do star czy ó :

1.

a)

aktualny dokument na podstawie, którego prowadzona jest dzińalność gospodarcza
stosownie do formy prowadzonej dzińalności gospodarczej np. odpis KRS lub ewidencji
dzińalności gospodarczej, z którego wynika kto w imieniu Wykonawcy jest upoważniony
do reprezentowania i zaciągartia zobońązań lub przekazaó dane do pozyskania takich
dokumentów jeżeli są one udostępniane w formię elektronicznej pIzez instytucje
prowadzące ich ewidencj ę,

kserokopię dowodu osobistego

oraz

Opiekuna
aktualne ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej Opiekuna, w ramach sprawowania opieki,
c) kserokopię aktualnego ubezpięczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
mechanicznego oraz aktualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Dokumenty winny być potwierdzonę za zgodnoścz otyginałem przez Wykonawcę,
z zachowaniem przepisów. Poświadczenie takie oprócz ogóInej klauzuli: ,rza zgodność
z oryginałem", powinno zawieraó imię, nazwisko oraz datę dokonania poświadczenia, jak
równiez pieczęó Wykonawcy.

b)

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji z ramienia zamawiającego udziela Pani Barbara Zę|ek pod numerem
telefonu 75 75 48 909,e-mail: oswiata@piechowice.pl

Załącznil<l:

Załączniknr 1 -. wzór propozycji cenowej

( ofertowej).

Załączniknr 2 * oświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję opiekuna.

,Z

Załączniknr

I

do zaproszenia do ńożenia propozycji cenowej
(ofertowej ) nr SP .ZP

.4 4

64.

1

.20 l 6

z

dnia 22.08.20 l 6r,

dnia

(nazwa i adres oferenta)

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ll. Żymierskiego 49

PROPOZYCJA CENOWA

(

OFERTOWA)

Odpowiadając nazaproszenie do zŁożenia propozycji cenowej (ofertowej) SP.ZP.4464.1.2016
z dnia ż2.08.2016r. na wykonanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z
zapewnieniem opiekuna
oferuję

wykonanie w/w usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia
do złożenia oferty z dnia22.08.20l6t. zacenę:

C:
C

cena oferty brutto v,raz

z

i

zaproszenia

l99 dni x Cd

podatkiem

VAT w ńotych :

,,....,.zł,

(słownie złotych)
Cd - cena oferty brutto wTaz z podatkiem YAT zajeden dzień świadczonej usługi w złotych
:.....
...,.zł (słownie złotych)
W tym podatek VAT według obowiązującej stawki ..... %.
Oświadczam(-y), że opiekunowie ( imię i nazwisko)

jest w stanie sprawować należ7tą opiekę oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w ramach sprawowanej opieki do kwoty 20 000,00 zł,

do zaproszen ia do

złoże,

Załączniknr 2

,,.ltr";Zi:7,:łł;":;:ł;:#i",Tl
....,....dnia

OŚWADGZENlE
Janiżej podpisana/y
Utodzona/y w dniu
Zamieszkała/y
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posiadam obywatelstwo
polskie,
ukończony 18 rok Źycia,
pełnązdolnośćdo cźynności
prawnyc

- mam
- mam

h oruz-korzystam-zpełni praw publicznych,
Poiiuiu:ą"v na wykonanie obowiązków
ópiekuna zgodnie

1estem nie karana/y
przestępstwo popełnione
_za
umyślnie,
- cieszę się nieposziakowaną
"
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