GMINA NEKLA
Nekla, dnia 10.08.2017 r.
SO.271.1.2017
Dotyczy: usług przewozu dzieci na terenie Gminy Nekla w roku szkolnym 2017/2018 (tj. od
4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.)
1. Zamawiający
Gmina Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
Tel.: 61 438 60 11
Fax: 61 438 64 90
2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamówień publicznych.
2.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne
informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami
przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą
elektroniczną.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozu dzieci w wieku
przedszkolnym, oraz dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do
Zespołu Szkół w Targowej Górce w roku szkolnym 2017/2018 (tj. od 4
września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.)
3.2. Szczegółowy zakres zamówienia:
Zamówienie będzie obejmowało przewóz dzieci na terenie Gminy Nekla na
trasie: Nekla- Chwałszyce - Mystki- Racławki – Targowa Górka – Stroszki Nekla (szacunkowa liczba km – 64 dziennie).1
Poprzez usługę Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu
pod wskazany adres w miejscowości Nekla, położonej na terenie Gminy
Nekla, przewóz grupy wychowanków oraz uczniów do Zespołu Szkół w
Targowej Górce oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych z w/w trasy
do Zespołu Szkół w Nekli a następnie (w tym samym dniu, w odstępie 7-8
godzin) przewóz grupy na trasie powrotnej do miejscowości wyjściowej.
Przewóz ranny rozpoczynać się będzie o godz. 6:50, natomiast
popołudniowy o godz. 15:00. Grupa dzieci może liczyć ok. 33 osoby.
Wykonawca powinien dysponować autobusem lub autokarem
odpowiednim do przewozu grupy o tej liczebności.
Termin realizacji usług: od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
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3.3.
3.4.
3.5.

Przewozy będą realizowane wg ustalonego szczegółowo kalendarza
dowozów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie organizacji roku szkolnego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie
złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania

4. Warunki wymagane od wykonawców
O udzielnie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi,
 posiadają licencję w zakresie krajowego transportu drogowego wydaną
przez organy, o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.),
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
także dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
 siedziba ich firmy i/lub baza transportowa zlokalizowana jest na terenie
województwa wielkopolskiego,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie zamówienia,
 dysponują środkami transportu spełniającymi warunki przedstawione
w szczegółowym opisie zamówienia,
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
5. Sposób przygotowania ofert: miejsce i termin ich składania:
5.1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego
zapytania w terminie nie dłuższym niż do dnia 24 sierpnia 2017 r., do
godz. 12:00.
5.2. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem
wykluczenia z postępowania:
 Oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt. 4 niniejszego zapytania,
 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 – z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których
otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
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zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
 Odpis licencji w zakresie krajowego transportu drogowego wydanej przez
organy, o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (j. t. Dz. U. 2016 poz. 1907 z późn. zm.)
 Wykaz środków transportu spełniających warunki wymienione w punkcie
3.2. zapytania ofertowego,
 Pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli
wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem,
5.3. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
5.4. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w
przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i
treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia
wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą
zawierać błędy. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać
wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską
cenę.
5.5. Oferty należy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych
w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem
ofert. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi przewozu
wychowanków/uczniów w okresie od 4 września 2017 r. do 22 czerwca
2018 r.” oraz nazwę wykonawcy.
5.6. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla,
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.
6. Kryteria oceny ofert
Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym jedną stawkę jednostkową
brutto za km dotyczącą przewozu autokarem lub busem spełniającą kryteria opisane
w punkcie 3.2 zapytania ofertowego. Wykonawca powinien również udzielić
informacji, czy dysponuje środkami transportu zgodnymi z powyższą specyfikacją .
Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym stawkę uwzględniającą
kompleksowe wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia (w szczególności z kosztem dojazdu do Nekli).
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny.
CENA= 100 pkt.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą
liczbę punktów obliczoną wg formuły
C=(C min/C oferty badanej)*WspółC
C min- najniższa stawka zaproponowana wśród ofert
C oferty badanej- stawka badanej oferty
WspółC – współczynnik cenowy (100 pkt.)
7. Termin związania z ofertą
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Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert.
8. Przesłanki odrzucenia ofert
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 Zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 Zostanie złożona po terminie składania ofert,
 Będzie zawierać rażąco niską cenę,
 Będzie nie ważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną
powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach
odrzuconych i wykluczonych wykonawcach. Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o
formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
10. Istotne postanowienia umowy (projekt w załączeniu);
10.1. Rozliczenie będzie następowało po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego jednak nie później niż do każdego piątego dnia
następnego miesiąca na podstawie odrębnych faktur oraz przedkładanego
rozliczenia km.
10.2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd do dokumentów
bezpośrednio związanych z realizacją usług objętych niniejszą umową.
10.3. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek
wykonawcy podany w fakturze, w terminie 28 dni licząc od daty
otrzymania faktury.
10.4. Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia na własny koszt zastępczego
środka transportu o podobnym standardzie w przypadku awarii
autokaru/ busa lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających
realizację usługi.
10.5. Wykonawca zobowiąże się do odpowiedzialności za sprawność techniczną
środka transportu podczas realizacji usługi oraz za prawidłowość
dokumentacji przejazdowej oraz zapewnienie ubezpieczenia.
10.6. Spory wynikłe z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez
sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
Z poważaniem
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
……………., dnia…………

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Przedkładany przez Wykonawcę Zamawiającemu – Gminie Nekla
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi przewozu dzieci na terenie Gminy
Nekla w roku szkolnym 2017/2018 (tj. od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018r.),
składamy ofertę jak poniżej:
Oferujemy przewozy osób z terenu Gminy Nekla na trasie Nekla- Chwałszyce - MystkiRacławki – Targowa Górka – Stroszki - Nekla, oraz na trasie powrotnej na następujących
warunkach:2
1. Stawka jednostkowa brutto:
netto + podatek VAT (….%) ....…………zł/km
słownie:………................................................……………………………………….zł/km
Oświadczamy, że dysponujemy/ nie dysponujemy* autokarem lub/i*
autobusem
A. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją
umowy.
B. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
C. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
D. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu m w ofertowym.
E. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnosimy uwag.
F. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
G. Załącznikami do niniejszego formularza są dokumenty, o których mowa w punkcie
6.2. zapytania ofertowego.
Objaśnienia:
*niepotrzebne skreślić
……………………….………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
2
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………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
……………., dnia…………

Nazwa, adres, nr telefony, faxu wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu*
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usługi przewozu
dzieci na terenie Gminy Nekla w roku szkolnym 2017/2018 (tj. od 4 września 2017 r. do
22 czerwca 2018 r.), w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
oświadczam, że Wykonawca:
1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi,
2. posiada licencję w zakresie krajowego transportu drogowego wydaną przez
organy, o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 6 września 2011 r. o transporcie
drogowym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1907 z późn. zm.),
3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
4. siedziba firmy i/lub baza transportowa Wykonawcy zlokalizowana jest na
terenie województwa wielkopolskiego,
5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia,
6. dysponuje środkami transportu spełniającymi warunki przedstawione
w szczegółowym opisie zamówienia,
7. nie podlega wykluczeniu z postępowania.

………………............................
Miejsce i data

…………………………………………..
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)**

*) wykonawcy powinni złożyć oświadczenia o spełnianiu skonkretyzowanych warunków udziału w
postępowaniu
**)podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
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UMOWA NR

/…/2017

na „Świadczenie usług przewozu dzieci na terenie Gminy Nekla w roku szkolnym
2017/2018 (tj. od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018r.),
w Nekli w dniu ……………………….. 2017 r. pomiędzy Gminą Nekla, zwaną w dalszej części
umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Karola Balickiego

–

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
a

………………………………………………………………..
z siedzibą w ……………… (………….), ul. ………………………..
NIP ……………..,
REGON ……………………..
reprezentowanym przez:
1. ……………………. –
2. ……………………. –

…………………….
………………….....

zwanym w dalszej treści umowy „Przewoźnikiem”.
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2015r. Dz. U., poz. 2164 ze zm.) zostaje zawarta umowa w oparciu
o ofertę złożoną przez Przewoźnika o następującej treści:
1.

2.
3.
4.

§1
Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe
polegające na dowozie i odwozie wychowanków/uczniów na trasie NeklaChwałszyce - Mystki- Racławki – Targowa Górka – Stroszki - Nekla w roku szkolnym
2017/2018, zgodnie z ustaloną przez Zamawiającego trasą.
Szczegółowy kalendarz dowozów określonych w §1 ust. 1, ustalony jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku
szkolnego.
Realizacja dowozu i odwozu wychowanków/uczniów prowadzona będzie zgodnie z
obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej przy
zachowaniu należytej staranności i właściwej organizacji pracy.
Dopuszcza się możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów z powodu tzw.
„odrabiania”, a także zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni dowozów w danym
miesiącu w zależności od programu szkoły oraz ewentualnych niesprzyjających
warunków atmosferycznych.

§2
1. Termin rozpoczęcia usług objętych niniejszą umową ustala się od 4 września 2017
r.
2. Termin zakończenia usług objętych umową ustala się do 22 czerwca 2018 r.
3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
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naruszenia przedmiotu Umowy przez Przewoźnika.
§3
1. Zamawiający ustala następujące trasy dowozu i odwozu wychowanków/uczniów:
a. Dowóz
Przejazd ranny:
ok. 6:50
Trasa:
Nekla -Chwałszyce - Mystki- Racławki – Targowa Górka – Stroszki - Nekla
Długość trasy:
ok. 32 km
b. Odwóz
Przejazd popołudniowy:
ok. 15:00
Trasa: Nekla – Stroszki – Targowa Górka – Mystki – Racławki – Chwałszyce - Nekla
Długość trasy:
ok. 32 km
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia kilometrów i zmiany trasy.
§4
1. Przewoźnik
ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
bezpieczeństwo
wychowanków/uczniów w czasie przewozu.
2. Środek transportu winien być standardowo wyposażony, sprawny technicznie,
dopuszczony do ruchu według obowiązujących przepisów w ruchu pasażerskim
i właściwie do tego charakteru przewozu oznakowany.
3. Przewoźnik zobowiązuje się:
a. do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu i odwozu
wychowanków/uczniów,
b. do zabezpieczenia dodatkowych przewozów według potrzeb szkoły również w
dni wolne od nauki według ceny ofertowej,
c. do zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku awarii lub innych
przyczyn bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym
związanych,
d. nie przewozić autobusem w czasie dowozu i odwozu wychowanków/uczniów
osób trzecich,
e. zagwarantować przewożonym wychowankom/uczniom miejsca siedzące w
autobusie,
f. ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z
wykonywaną usługą przewozową.
1.
2.
3.
4.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na podstawie oferty
przedłożonej przez Przewoźnika w wysokości ……………………………………. zł/km
(słownie: ………………………………….…… 00/100) brutto.
Wynagrodzenie Przewoźnika za świadczone usługi przewozowe ustalane będzie
wg długości tras wyszczególnionych w §4, bez dojazdu do punktu początkowego
i powrotu z punktu końcowego trasy.
Wysokość ustalonego przez Strony Umowy wynagrodzenia nie podlega
renegocjacjom.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Przewoźnikowi na podstawie doręczonej
faktury przelewem na konto Przewoźnika na zasadach niżej wskazanych.
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5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę wynagrodzenia na podstawie
doręczonej, prawidłowo opisanej faktury, w terminie 28 dni od daty jej doręczenia.
6. Faktury za faktycznie zrealizowane usługi przewozowe, będą wystawiane przez
Przewoźnika po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, jednak nie później
niż do każdego 5 dnia kolejnego miesiąca.
7. Wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy nie przekroczy kwoty:
………………………………………………….. zł łącznie z należnym podatkiem VAT.
§6
Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy za
uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na piśmie, który biegnie
ze skutkiem na koniec miesiąca.
§7
Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne,
które będą naliczane w następujących wysokościach:
1. Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a. odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Przewoźnik ponosi
odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 7,
b. opóźnienia
w
realizacji
usługi,
tj.
niepunktualne
przewozy
wychowanków/uczniów wynikłe z winy Przewoźnika, w wysokości 100, 00 zł za
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w przypadku:
a. odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika w wysokości
20% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 7.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
§8
1. Przewoźnik zobowiązuje się do ubezpieczenia świadczonych usług z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialności cywilnej.
2. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, oraz następstwa
nieszczęśliwych
wypadków
spowodowane
w
trakcie
przewozów
wychowanków/uczniów.
§9
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd
powszechny.
§ 11
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GMINA NEKLA
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w czterech równobrzmiących egzemplarzach na prawach
oryginału, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Przewoźnika.

ZAMAWIAJĄCY

PRZEWOŹNIK
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