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Koźminek,  22.11.2018 r. 

OSWI.223.1.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do placówek 

oświatowych w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r.” 

1. Zamawiający: 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych 

Adres: ul. Kościuszki 7,62-840 Koźminek 

REGON: 251451484 

NIP: 968-08-03-523 

Tel./fax.: 62 76-37-005/62 76-37-207 

2. Tryb zamówienia: 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.) w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej z złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usługi przewozu uczniów polegających na bezpiecznym  

przewiezieniu i odwiezieniu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowościach:  Chodybki, 

Marianów, Rogal, Osuchów oraz zapewnienie opieki przewożonych dzieci z zastrzeżeniem, że to nie może być 

kierowca, na niżej wymienionych trasach : 

Trasa I 

Chodybki – Kalisz do Zespołu Szkół Nr 11 w Kaliszu ul. Budowlanych 2,62-800 Kalisz – 1 uczeń ; 

Trasa przejazdu – 100 km 

Trasa II 

Chodybki- Marianów-Rogal do: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 18 w Kaliszu, ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz; 

b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka ul. A. Kordeckiego 17A, 62-

800 Kalisz; 

c) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjnego TĘCZA Wolica 

ul. Radosna 1, 62-872 Godziesze Małe; 

- liczba dzieci – 3 uczniów 

Trasa przejazdu – 154 km 

Trasa III 

Osuchów – Koźminek do Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku – liczba dzieci 

- 1 uczeń. Trasa przejazdu – 3 km 
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Zakres usługi będzie obejmował: 

• odbiór dzieci z domu pod wskazanymi adresami-godziny odbioru ustali Zamawiający z 

Przewoźnikiem; 

• dowóz do placówek oświatowych; 

• odbiór dzieci z placówek oświatowych -godziny odbioru ustali Przewoźnik z placówkami; 

• dowóz do domu. 

           Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi dodatkowej dorosłej osoby oprócz 

kierowcy w czasie transportu. 

4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia 

Przewoźnik zobowiązany jest w okresie trwania umowy do: 

a)       posiadania pojazdu osobowego  sprawnego technicznie, objętym ważnym ubezpieczeniem OC, AC i NW, 

b)       zapewnienia pojazdu zastępczego, w przypadku awarii pojazdu, o którym mowa w pkt. 3a, 

c)       zapewnienia kierowcy posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje do kierowania pojazdami,  

d)       zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, 

e)      udzielenia czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z 

samochodu, 

f)     dopilnować aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu. 

Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, które wynikną z ruchu pojazdów i przewozu dzieci, 

przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. 

Wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy określi umowa stron. 

5.  Termin realizacji zamówienia, od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r. (dni nauki szkolnej) 

6. Opis i sposób przygotowania oferty. 

 

Ofertę należy przygotować według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać 

nazwę, adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie brutto i netto. Oferta musi być opatrzona podpisem. 

Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Oferowana cena jest ceną ostateczną do zapłaty, jaką zamawiający zapłaci za usługę. 

Do oferty należy dołączyć: referencje, kopie licencji/zezwolenia na przewóz osób, informację o 

posiadanych środkach transportu.  

7. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej 

Gminnych Jednostek Oświatowych, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 19 lub przesłać pocztą 

tradycyjną na ww. adres. Termin składania ofert do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 14.30, a otwarcie ofert 

14.45 (liczy się data wpływu oferty do Zespołu).Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku 

badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Najniższa cena brutto za 1 km 
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9. Dodatkowe informacje.: 

Wszelkie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Marianna Kurek, 

 tel. 62 76 37 005 , e-mail: oswiata@kozminek.pl 

10. Załączniki: 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Formularz ofertowy 
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        Załącznik nr 1 

        do zapytania ofertowego 

 

 

............................................................                                    .............................................................. 

            (pieczęć Wykonawcy)                                                              (miejscowość i data) 

 

 

 

Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej 

Gminnych Jednostek Oświatowych 

ul. Kościuszki 7 

62-840 Koźminek 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Dane Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy: 

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

b) Adres Wykonawcy 

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... .......... 

c) Wykonawca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

......................................................................................................................... pod numerem 

............................................................................................................................................... 

( dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność) 

 

Tel. ........................................................................................................................ ....................... 

Regon............................................................ NIP...................................................................... 

Odpowiadając na Zaproszenie do składania oferty cenowej z dnia 22.11.2018 roku dotyczącej dowozu  5 dzieci 

niepełnosprawnych w roku 2019 do Kalisza, Wolicy i Koźminka  wraz z zapewnieniem opieki podczas 

przewozu przedkładam niniejszą ofertę: 

 

Trasa I 

Chodybki – Kalisz do Zespołu Szkół Nr 11 w Kaliszu ul. Budowlanych 2,62-800 Kalisz ; 

Trasa przejazdu – 100 km 

Trasa II 

Chodybki- Marianów-Rogal do: 
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a)Szkoła Podstawowa Nr 18 w Kaliszu, ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz; 

b)Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka ul. A. Kordeckiego 17A, 

62-800 Kalisz; 

c)Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjnego TĘCZA Wolica 

ul. Radosna 1, 62-872 Godziesze Małe; 

Trasa przejazdu – 154 km 

Trasa III 

Osuchów – Koźminek do Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku . 

Trasa przejazdu – 3 km 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotowego zapytania ofertowego na dowóz 5 dzieci niepełnosprawnych do  

Zespołu Szkół Nr 11 w Kaliszu ul. Budowlanych 2, Szkoły Podstawowej Nr 18 w Kaliszu ul. 

Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Janusza 

Korczaka ul. A. Kordeckiego 17A, 62-800 Kalisz , Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Centrum 

Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA w Wolicy ul. Radosna 1  i do Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 

Mielęckiego w Koźminku wraz z opieką w 2019 roku  / dni nauki szkolnej / na trasie Koźminek-

Chodybki-Marianów-Rogal- Kalisz-Wolica za cenę za 1km: 

Netto .......................................... słownie .................................................................... ................. 

 

             Brutto ......................................... słownie ........................................................................ ............. 

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki do przeprowadzenia niniejszego przedmiotu zamówienia takie jak: 

• Dysponowanie potencjałem technicznym ( proszę wskazać markę pojazdu oraz liczbę miejsc 

siedzących); 

........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ...

.............................................................................................................. 

• Dysponowanie osobą posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem 

wskazanym w ofercie; 

• Dysponowanie osobą niezbędną do sprawowania opieki nad dziećmi. 

5. Oświadczam, że jeżeli niniejsza oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do realizacji niniejszego 

zamówienia z dniem 02.01.2019 roku. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są: 

• Kserokopia licencji dotycząca przewozu osób. 

• Oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu zapewniającym wykonywanie usługi 

przewozu. 
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• Oświadczenie o  dysponowaniu osobą/osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do 

kierowania pojazdem wskazanym przez Wykonawcę. 

• Oświadczenie o  dysponowaniu osobą niezbędną do sprawowania opieki nad dziećmi. 

 

 

 

 

                                      ......................................................................... 

                                                                                               ( podpis upoważnionego) 

 


