ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie w roku szkolnym 2022/2023 wraz z
zapewnieniem opieki nad osobami dowożonymi”

1.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Rząśnia NIP 5080014460 REGON 590647931
w imieniu, której działa Gminny Zespół Oświaty w Rząśni NIP: 769 16 82 654 REGON: 590384515
adres: ul. 1 Maja 16; 98-332 Rząśnia
tel. 44 6317122, e-mail: oswiata@rzasnia.pl
Postępowanie niniejsze jest prowadzone bez zastosowania przepisów art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1) na dowozie i przywozie uczniów/osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy
Rząśnia z miejscowości: Będków, Żary, Trzcinica, Suchowola, Rekle, Rząśnia, Biała do

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie oraz zapewnienia
opieki w czasie przewozu;
2) przewidywana liczba uczniów do przewozu z miejsca zamieszkania:10 osób/uczniów
w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim (planowana liczba może ulec zmianie).
3) realizowany dowóz polegać ma na odbiorze uczniów z miejsc zamieszkania i dowiezienia
najkrótszą trasą do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie oraz
odbiorze uczniów po zajęciach z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie i
dowiezieniu najkrótszą trasą do ich miejsca zamieszkania;
4) zapewnieniu miejsc siedzących dla przewożonych osób/uczniów;
5) dowóz osób/uczniów dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2022/2023 w uzgodnieniu z Dyrektorem
placówki;
6) przewidywana liczba kilometrów dziennie wynosi ok. 80 km (planowana liczba dziennych
kilometrów może ulec zmianie w sytuacji gdy zmieni się liczba osób lub miejsce ich
zamieszkania);
3. Termin wykonania usługi:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: rok szkolny 2022/2023 (01.09.2022 – 23.06.2023
r.) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych oraz dni wolnych z innych
powodów nie zależnych od zamawiającego.
4. Wymagania od wykonawców:

1) Pojazd, który będzie używany do realizacji usługi musi być przystosowany do przewozu
osób na wózku inwalidzkim. Musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające
pojazd do ruchu i ubezpieczenie OC i NNW.
2) Wykonawca musi posiadać wszelkie wymagane prawem licencje na wykonywanie transportu
drogowego przewozu osób przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie ustawy o
transporcie drogowym;
3) W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca przewozi uczniów innym pojazdem zastępczym;
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze
powrotnej oraz ponosić koszty z tym związane;
5) Wykonawca zapewni doprowadzenie ucznia/osoby przez opiekuna z pojazdu do szkoły i ze
szkoły do pojazdu oraz do punktu ich odbioru.
5. Niezbędne dokumenty do oferty:
1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);
2) Dokument oświadczający o prowadzeniu działalności gospodarczej zawierający
informację o wpisie: w CIDG/właściwego rejestru w zakresie usług przewozowych;
3) Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób z
ważnością na cały okres realizacji zamówienia;
4) Oświadczenie o zapewnieniu opieki nad osobami przewożonymi w czasie dowozu.

4. Opis i sposób przygotowania oferty oraz kryterium wyboru:
1) Ofertę należy przygotować według załącznika do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać
nazwę, adres oferenta i cenę ryczałtową wyrażoną w kwocie brutto i netto;
2) Oferta musi być opatrzona podpisem;
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4) Kryterium wyboru: Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
– najniższa cena 100%;
5) Postepowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Ofertę na wykonanie zamówienia należy składać w formie elektronicznej na adres
Zamawiającego e-mail: oswiata@rzasnia.pl
2) Termin składania ofert: do dnia 10.08.2022 roku do godz. 14.00
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania;
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania i wyjaśniania zapisów niniejszego
ogłoszenia;
7) Osoba do kontaktów w tej sprawie: Pani Iwona Szcześniak – Kierownik GZO w Rząśni tel.44
6317-122 w 241 e-mail: iwona.szczesniak@rzasnia.pl

6. Informacje o formalnościach:
1) zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieści informacje na stronie Internetowej
Zamawiającego: www.bip.rzasnia.pl oraz poinformuje Wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej
oferty;
2) z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa;
3) zamawiający ustala termin związania z ofertą 30 dni od daty składania oferty;
4) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Iwona Szcześniak
Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni
podpis osoby przeprowadzającej postępowanie

Załącznik:
1. Formularz ofertowy

załącznik nr 1
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące „Dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie Gminy Rząśnia do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Działoszynie w roku
szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki nad osobami dowożonymi”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym wg poniższej kwoty
ryczałtowej:
Kwota ryczałtowa brutto realizacji zamówienia publicznego za cały okres zapytania ofertowego:
………………………………………………… zł słownie ( ..................................................................................... zł)
Kwota ryczałtowa netto realizacji zamówienia publicznego za cały okres zapytania ofertowego:
………………………………………………… zł słownie ( ..................................................................................... zł)

1.Oświadczamy, że posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które posiadają odpowiednie
uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2.Oświadczamy, że powyższa kwota (cena) zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający.
3.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte
wykonanie Zamówienia.
4.Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym
w zapytaniu ofertowym.
5.Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
6.Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego, akceptujemy je oraz
przyjmujemy do realizacji.
8.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
9.Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………… REGON: ……………………………………………………………

Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym: ………………………………………………………………………..
Nr tel.: ……………………………….. nr fax: ……………………………………. E – mail: ………………………………………

………………………………….., dnia ………………………………
podpis

………………………………………………………

