CENTRUM UStUG SAMORZĄDOWYCH
w Piątnicy
<o /t m Piątnicą Poduchowna, ul. Szkolna zy

REGON 365992846

Piątnica Poduchowna, dnia 09.08.2017 r.
r.T T S ? f, 7 9017

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Centrum Usług Samorządowych (CUS) z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Szkolna 29;
18-421 Piątnica Poduchowna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:
„Dowóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.”
1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz
napis: „Propozycja cenowa na dowóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - od 04 września
2017 r. do 22 czerwca 2018 r.”
1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5. ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowozu dzieci autobusem szkolnym oraz
zapewnienie opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół, oddziałów przedszkolnych/przedszkola
i z powrotem do miejsca zamieszkania na terenie Gminy Piątnica oraz do miejscowości Pieńki
Borowe (Gmina Jedwabne). Do obowiązków Wykonawcy należy opieka nad przewożonymi
uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym
ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przewóz dzieci wraz
z opiekunami będzie się odbywał we wszystkie dni, w których prowadzone będą zajęcia
dydaktyczne z wyłączeniem wszystkich dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2017/2018.
2.2. Wykaz tras z wykazem miejscowości:
Dowożenie:
1. Piątnica Poduchowna - Kobylin - Dobrzyjałowo - Górki Szewkowo - Górki Sypniewo Kisielnica - Murawy - Cydzyn Stary - Budy Czarnockie - Marianowo - Piątnica
Poduchowna
45 km (6.20-7.35)
2. Piątnica Poduchowna - Murawy - Kobylin - Górki Sypniewo - Górki Szewkowo Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe - Dobrzyjałowo - Kisielnica - Cydzyn Stary - Budy
Czarnockie - Marianowo - Piątnica Poduchowna
49 km (7.35 - 8.45)
Odwożenie:
1. Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Cydzyn Stary - Kisielnica Murawy - Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe - Dobrzyjałowo - Górki Szewkowo - Górki
Sypniewo - Kobylin - Piątnica Poduchowna
49 km (12.45-14.05)
2. Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Cydzyn Stary - Murawy Kisielnica - Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe - Dobrzyjałowo - Górki Szewkowo - Górki
Sypniewo - Kobylin - Piątnica Poduchowna
49 km (14.35-15.45)
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3. Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Cydzyn Stary - Murawy Kisielnica - Dobrzyjałowo - Górki Szewkowo - Górki Sypniewo - Kobylin - Piątnica
Poduchowna
45 km (15.45- 17.00)
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany trasy i liczby przewożonych dzieci w trakcie roku
szkolnego. Zamawiający w trakcie roku szkolnego może żądać zmiany rozkładu jazdy, jeśli będzie
to podyktowane zmianami w organizacji szkół/placówek oświatowych (m.in.: skrócenie zajęć
lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień
tygodnia). Dowożenie i odwożenie dzieci będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez dyrektora Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, na podstawie planów
lekcji przedłożonych przez dyrektorów szkół. Dyrektorzy szkół podają ilość uczniów
korzystających z dowozów z podziałem na poszczególne trasy i godziny. O planowanych zmianach
Zamawiający informuje Wykonawcę, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany rozkładu
jazdy nie będą miały wpływu na całkowitą cenę przewozu za 1 km przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dzieci przewożonych na danej trasie,
o ile w wymaganym autobusie na danej trasie pozostają jeszcze wolne miejsca. W takich
przypadkach zwiększenie ilości przewożonych dzieci nie będzie miało wpływu na końcowe
wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
2.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być realizowane poprzez świadczenie usług
o odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo
przejazdu uczniów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu do realizacji zadnia
zgodnie z określonymi trasami i czasem dowozu, zapewniając odpowiednią ilość miejsc siedzących
przewożonym uczniom i ich opiekunom do placówek oświatowych.
2.5. Dowóz uczniów do szkół realizowany będzie przez jeden autobus posiadający nie mniej niż 59
miejsc siedzących (decyduje wpis do dowodu rejestracyjnego). Pojazd desygnowany do realizacji
przedmiotu zamówienia musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, ze zm.), ze szczególnym
uwzględnieniem Działu III, Rozdział 5 i 6 tego rozporządzenia.
2.6. Kierowca autobusu winien posiadać stałą łączność z Wykonawcą. W przypadku niemożności
wykonania przedmiotu zamówienia z powodu awarii pojazdu (np. brak możliwości wyjazdu na
trasę) lub uczestnictwa pojazdu w wypadku lub kolizji drogowej. Wykonawca (kierowca autobusu)
zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić transport zastępczy, którego wprowadzenie nie wpłynie
na zmianę wysokości wynagrodzenia Zleceniodawcy oraz powiadomić o tym fakcie:
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz dyrektorów placówek oświatowych,
do których dowożono lub odwożono dzieci. Pojazd zastępczy musi odpowiadać standardowi
pojazdów wskazanych w pkt. 2.5.
2.7. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane
aktualnie uprawnienia, świadectwa kwalifikacji i doświadczenie zawodowe. Wykonawca zatrudni
kierowców prowadzących ww. autobus szkolny posiadających stosowne, przewidziane przepisami
prawa uprawnienia i kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie. Kierowcy prowadzący autobus
szkolny muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania
dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej.
Kierowca autobusu szkolnego nie może być jednocześnie opiekunem uczniów.
2.8. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od
ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków, mogących nastąpić w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
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3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Rok szkolny 2017/2018 tj.: od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
4. Termin płatności :
Do 14 dni, licząc od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.
5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
ó.Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. wypełniony i podpisany formularz propozycji cenowej wraz z załącznikami zgodnie
z określonym wzorem,
6.2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, ze zm.),
6.3. oświadczenie czy Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania
zamówienia - wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 2 usług w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonywania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane ( załączniki nr 1 do
zaproszenia do złożenia propozycji cenowej) oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje,
6.4. oświadczenie czy Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym ( załączniki
nr 2 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej) oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia ( załączniki nr 3 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej),
6.5. oświadczenie w jakiej Wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia,
6.6. podpisany projekt umowy wg załączonego wzoru,
6.7. inne.........................................................................
(wpisać nazwę dokumentu)

7.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.
7.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN (cyfrowo
i słownie), z wyodrębnieniem podatku VAT.
7.2. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
7.3. Cena ostateczna, która będzie poddawana ocenie będzie ceną brutto. Oferent przedstawi
w formularzu ofertowym cenę netto oraz podatek VAT za 1 km przejazdu wraz z opiekunem. Cena
brutto stanowiąca sumę tych składników będzie podstawą do określenia punktów za kryterium
cena.
7.4. Cena jednostkowa za 1 km zostanie określona na okres ważności umowy i może zostać
zmieniona jedynie w przypadku zmiany stawki VAT (z zachowaniem tej samej kwoty netto).
8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
8.1. Propozycję cenową należy składać w siedzibie Zamawiającego Piątnica Poduchowna - ul.
Szkolna 29, w terminie do dnia 18.08.2017 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie.
8.2. Na kopercie należy umieścić:
1) nazwę i adres Zamawiającego:
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
ul. Szkolna 29
18-421 Piątnica Poduchowna
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2) nazwę i adres Wykonawcy
3) napis: „Propozycja cenowa na dowóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - od 04 września
2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
9, Osoba uprawniona do kontaktów jest:
specjalista ds. administracyjnych - Pani Iwona Godlewska - tel. 86 219 29 32, kom. 668 852 729.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
10.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany
Wykonawca powinien podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, w przypadku uchylania się od
podpisania umowy, po 7 dniach zamawiający może wybrać kolejną propozycję cenową.
10.2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

W załączeniu:
1. Formularz propozycji cenowej
2. Wykaz wykonywanych przez wykonawcę usług
3. Wykaz posiadanego potencjału technicznego
4. Wykaz osób
5. Wzór Umowy
DYREKTOR

(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

