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Piaski, dnia 10 kwietnia 2018 r.  

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2018 

na świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem osób  

 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 Powiat Świdnicki w Świdniku/Zespół Szkół w Piaskach  

 adres: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19 

 tel. 81 58 21 001, fax. 81 58 21 001 

 e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com  

 strona internetowa: http://www.zspiaski.pl 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 

na Świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem osób.  

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

zwaną dalej ustawą PZP. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy PZP niniejsze zamówienie podlega 

wyłączeniu od stosowania ustawy PZP. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa tj. przewóz 25 uczniów i 2 opiekunów 

Zespołu Szkół w Piaskach w dniach:  

a) dnia 13 maja 2018 r. na trasie Piaski woj. lubelskie – Gut Wehlitz 04435 

Schkeuditz Niemcy, 

b) dnia  9 czerwca 2018 r. na trasie Gut Wehlitz 04435 Schkeuditz Niemcy – Piaski 

woj. lubelskie,  

2. Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację, odtwarzacz DVD oraz 

bagażnik (bagaż dla 27 osób na 30 dni). 

 
4. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO WYJAZDU: 

 przewozy uczestników odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi 

wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 

20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach 

związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.); 

 wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać 

podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem; 

 wykonawca zapewnia uczestnikom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny; 

 w cenę przejazdu wliczone będą: wszelkiego rodzaju opłaty drogowe, autostradowe. 

mailto:przetargi.zspiaski@gmail.com
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 kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc 

wskazanych przez organizatorów wyjazdów; 

 wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, 

autokaru zastępczego na własny koszt. 

 zapewnia kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. 

 wykonawca zapewni środki transportu – autokary klimatyzowane przystosowane do 

przewozu 30 osób 

 zamawiający informuje o dodatkowych kontrolach policji na parkingu przy Zespole 

Szkół w Piaskach. 

5. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, 

KTÓRZY: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu 

drogowego  

w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.); 

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do 

realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego. 

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu oraz opatrzone pieczęcią (lub dopiskiem odręcznym) o treści: „Za 

zgodność z oryginałem” lub „Poświadczam za zgodność z oryginałem”. 

 

6. SKŁADANIE OFERT: 

1. Oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, faxsu lub drogi 

elektronicznej. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

Adres do korespondencji: 

Zespół Szkół w Piaskach 

ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski 

tel/fax 81 5821001 

Adres e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com 

2. Oferty należy składać do godz. 12:00 dnia 19.04.2018 r. Oferty złożone po terminie nie 

będą podlegały ocenie. 

3. Do porozumienia się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem, 

upoważniony jest: Pani Katarzyna Król, tel. (81) 582-10-01, e-mail: 

przetargi.zspiaski@gmail.com. 
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7. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najniższą kwotę brutto oferowaną 

za usługę. 

Kryteria oceny ofert Informacja o wagach punktowych oraz procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis 

sposobu przyznawania punktacji 

Cena brutto w PLN 

 

 

waga 100% (1000 pkt.) 

Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie 

obliczana na podstawie następującego wzoru: 

KC= (Cn/Co)*100% 

gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 

Co- cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 
Kc- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium 
„Cena brutto w PLN” 

 

8. WYNIK POSTĘPOWANIA: 

O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców oraz umieści informację na stronie 

internetowej: www.zspiaski.pl 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawej 

(protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego  

w każdej chwili. 

3) O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani w poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Zlecającego. 

 

10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

1) Załącznik nr 1 – oferta cenowa 

2) Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

 

 

 

http://gok.miedzna.pl/wp-content/uploads/2018/01/ZAŁĄCZNIK-NR-1-DO-ZAPYTANIA-OFERTOWEGO.docx

