Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

Rozogi, 06.07.2018 r.
Znak sprawy CUWR.454.3.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Szczytnie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Czarni w roku szkolnym 2018/2019” nie dłużej niż do 21 czerwca 2019 r.

Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ). Wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro.

Rozdział I
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie
zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Rozogi
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z miejsca ich zamieszkania do
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie
oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni w roku szkolnym
2018/2019 nie dłużej niż do 21 czerwca 2019 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne, regularne dowożenie wskazanych
przez Zamawiającego dzieci niepełnosprawnych (ok. 22 osób) zamieszkałych na terenie
gminy Rozogi w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. z wyłączeniem
niedyspozycji dzieci, ferii oraz innych dni wolnych od nauki.
Szacunkowa liczba dni świadczonej usługi wynosi 183.
Dowozem objęte są dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Przedmiot zamówienia obejmuje trasę tam i z powrotem.
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Trasa 1
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie
1. Szacunkowa liczba dni dzieci zamieszkałych w internacie (przywóz w poniedziałki
i odwóz w piątki) – 80
Szacunkowa liczba kilometrów dzieci zamieszkałych w internacie (przywóz
w poniedziałki i odwóz w piątki) – 13.200
2. Szacunkowa liczba dni dzieci dojeżdżających codziennie (przywóz i odwóz
od poniedziałku do piątku) – 103
Szacunkowa liczba kilometrów dzieci dojeżdżających codziennie (przywóz i odwóz
od poniedziałku do piątku) – 13.905
Trasa 2
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Czarni
1. Szacunkowa liczba dni dzieci zamieszkałych w internacie (przywóz w poniedziałki
i odwóz w piątki) – 80
Szacunkowa liczba kilometrów dzieci zamieszkałych w internacie (przywóz
w poniedziałki i odwóz w piątki) – 3.760
2. Szacunkowa liczba dni dzieci dojeżdżających codziennie (przywóz i odwóz
od poniedziałku do piątku) – 103
Szacunkowa liczba kilometrów dzieci dojeżdżających codziennie ( przywóz i odwóz
od poniedziałku do piątku) – 4.738
Przewozy odbywać się będą według projektu dowozu osób stanowiącego załącznik nr 3
do niniejszego zapytania. Projekt ten zawiera wykaz tras, miejscowości, z których
realizowany będzie dowóz oraz długość tras w kilometrach a także orientacyjną liczbę osób
dowożonych na poszczególnych trasach. Dane zawarte w załączonym projekcie dowozów
należy traktować jako orientacyjne, ponieważ mogą ulec modyfikacjom z powodu zmian w
zakresie organizacji Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.
Wspólny słownik Zamówień (CPV):
1. 60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego,
2. 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego drogowego transportu,
3. 60172000-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
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Rozdział II
Termin realizacji zamówienia

Od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. w dniach funkcjonowania Specjalnych
Ośrodków Szkolno Wychowawczych.

Rozdział III
Kryterium oceny ofert
Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena ofertowa brutto – C
2) Termin płatności faktur - F
Znaczenie kryteriów:
 Cena ofertowa brutto - 60 % (waga) - 60 punktów max
C = Najniższa cena oferowana brutto / Cena ocenianej oferty brutto x 60 pkt.
 Termin płatności faktur – 40 % (waga) – 40 punktów max.
F = Termin płatności faktur 30 dni 40 pkt,
Termin płatności faktur 21 dni 25 pkt,
Termin płatności faktur 14 dni 15 pkt,
Termin płatności faktur 7 dni 0 pkt,
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty konieczne do poniesienia z tytułu należytej
i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji usługi. Zamawiający udzieli niniejszego
zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą łączną ilość punktów
spośród określonych kryteriów. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Rozdział IV
Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dot.:
a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności. Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący uprawnień
wymaganych. Na potwierdzenie warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne zezwolenia i licencje na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu
zamówienia wydane przez właściwe organy.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
d. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
e. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego –
spełnia / nie spełnia.
Rozdział V
Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta składana przez Wykonawcę winna być złożona na Formularz ofertowy, którego
wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3. Wykaz pojazdów odpowiednio oznakowanych, przy użyciu których będzie realizowane
zamówienie oraz ich aktualne badanie techniczne - załącznik nr 5.
4. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. kierowcy,
opiekun(owie) posiadający co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami
niepełnosprawnymi - załącznik nr 6.
5. Oświadczenie, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia załącznik nr 7.
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6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Do oferty należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik
nr 10.

Rozdział VI
Informacja na temat zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów realizacja przedmiotu niniejszego zapytania
ofertowego nie może być udzielona podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - załącznik nr 2
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Rozdział VII
Inne warunki zamówienia
1) Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oferty na dwie trasy.
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2) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo dzieci podczas wykonania usługi przewozu,
oraz zapewni niezbędne foteliki lub siedziska w tym celu.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia
jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda
materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy.
3) Liczba dowożonych dzieci i ilość kilometrów w okresie objętym zamówieniem może
ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć).
4) Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym
szczegółowe godziny kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka
w podróży.
5) Osoba sprawująca opiekę nad przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi musi być
przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub posiadać co najmniej
6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobą niepełnosprawną.
6) Opiekun zachowuje szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy
wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu.
7) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna.
8) Pojazd samochodowy, który będzie użyty do realizacji zamówienia musi posiadać
aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz specjalistyczne
oznakowanie.
9) Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami
prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2200 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).
Rozdział VIII
Sposób przygotowania oferty
1) Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, o których mowa w rozdziale V niniejszego
Zapytania ofertowego, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.08.2018 r. do
godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
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OFERTA NA
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Szczytnie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Czarni w roku szkolnym 2018/2019” nie dłużej niż do 21 czerwca 2019 r.
2) Oferta

może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, adres jw.,

dostarczona kurierem lub osobiście, adres jw., liczy się data wpływu do siedziby
Zamawiającego.
3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert lub
opisana niezgodnie z opisem wyżej wskazanym, zostanie zwrócona Wykonawcy i nie
będzie podlegała ocenie.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Otwarcie

złożonych

ofert

nastąpi

dnia

14.08.2018r.

o

godz.

12.15

w siedzibie Zamawiającego.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
8) Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
11) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozdział IX
Inne istotne warunki zamówienia
1) O wyborze ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4) Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
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5) Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda dostarczenia n/w dokumentów:
a) kserokopie prawa jazdy kierowcy/ kierowców mających wykonać zamówienie,
b) udokumentować przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub co
najmniej 6 miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,
c) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia innym podmiotom,
Wykonawca przedstawi dokumenty uprawniające do występowania w obrocie
prawnym załącznik nr 8.
Rozdział X
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe
warunki realizacji zamówienia – projekt umowy stanowi załącznik nr 4. Zapłata
wynagrodzenia za realizację zamówienia,

dokonywana będzie

na podstawie

wystawionych faktur do których, Wykonawca dołączy wykaz faktycznie
przejechanych kilometrów z Trasy 1 i Trasy 2 załącznik nr 8, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.
2.

Wykonawca wystawi fakturę wg następujących zasad:
Nabywca:
Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi,
NIP: 745-174-59-41
Odbiorca / Płatnik:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
Rozdział XI
OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy
w następujących przypadkach:
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1. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
zmiany

a) konieczność

umowy

spowodowana

jest

okolicznościami,

których

Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 45% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
2. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy
wykonawca

w

wyniku

połączenia,

podziału,

przekształcenia,

upadłości,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Rozdział XII
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot
zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego, o których mowa w pkt III niniejszego
Zapytania ofertowego.
2. Wynik postępowania (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) zostanie
zamieszczony na stronie zamawiającego: http://cuwrozogi.bipstrona.pl/
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
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Rozdział XIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Anna Więcek –
tel. (89) 722 60 97 w godz. 9.00 – 14.00 w dniach pracy Urzędu.
Załączniki:
Zał. nr 1 Formularz ofertowy,
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Zał. nr 3 Projekt dowozu uczniów,
Zał. nr 4 Projekt umowy,
Zał. nr 5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych do
realizacji zamówienia publicznego,
6. Zał. nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
7. Zał. nr 7 Oświadczenia o posiadaniu uprawnień,
8. Zał. nr 8 Wykaz przejechanych kilometrów,
9. Zał. nr 9 Wykaz części zamówienia , jakie będą powierzone podwykonawcom
niebędącym podmiotami na których zasoby powołuje się wykonawca,
10. Zał. nr 10 Zgoda na przetwarzanie danych
1.
2.
3.
4.
5.

