
Dobromierz, dnia 3 marca 2020 r. 

ROP.271.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przewóz dzieci w wieku szkolnym do krytej pływalni Słowianka w Jaworze w ramach 
projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”.

W związku z planowanym dowożeniem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, 
Szkoły Podstawowej w Roztoce i Szkoły Podstawowej w Gniewkowie na bezpłatną naukę 
pływania, zwracam się z zapytaniem o koszt realizacji niżej opisanej usługi. 

1. Zamawiający 

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58 – 170 Dobromierz tel. 74/8586217, fax 74/8586460 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest na 
zasadach określonych przez Zamawiającego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest przewóz 45 dzieci w wieku szkolnym wraz z 3 opiekunami z 
Gminy Dobromierz do Krytej Pływalni w Jaworze, ul. Bolesława Rogatki 1, 59-400 Jawor i z 
powrotem po zakończeniu zajęć nauki pływania. 

b) Przewóz nastąpi w następujące dni w marcu: 16, 18, 23, 25, 30 i w kwietniu: 1, 6, 8, 20, 
22; zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Godzina Opis

15.40

15.50

16.00

Wyjazd: 

SP Dobromierz (rynek w Dobromierzu) 

SP Roztoka (plac k/szkoły) 

SP Gniewków (plac k/ szkoły)

16.30-18.00 Przebywanie dzieci na basenie

18.15 Powrót 

Uczniowie  będą  wsiadać  w  poszczególnych  miejscowościach  Gniewków,  Roztoka  w 
miejscach zbiórki przy szkołach, a w Dobromierz na rynku i tam wysiadać po powrocie z 
basenu. 



c) Wykonawca w cenie przewozu (brutto) powinien ująć wszystkie dodatkowe koszty m.in.: 
ubezpieczenie  autokaru  oraz  osób  przewożonych,  zapewnienie  pojazdu  zastępczego  o 
podobnych  danych  technicznych  w  przypadku  awarii,  oznakowanie  pojazdu  (zgodnie  z 
przepisami w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów) oraz wszystkie inne koszty związane 
z transportem. 

d) W trakcie przewozu dzieci i opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 

e)  Ze względu na zapewnienie  bezpieczeństwa w trakcie  przewozu,  Wykonawca zapewni 
autokar:  sprawny  i  dopuszczony  do  ruchu  drogowego,  posiadający  aktualne  badanie 
techniczne, sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, układ hamulcowy ABS i odpowiedni 
stan  techniczny.  Autokar,  podczas  przewozów dzieci  musi  być  oznaczony kwadratowymi 
tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej – wzory są określone w przepisach 
prawa, zawartych w Ustawie ,,Prawo o Ruchu Drogowym” oraz Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

f) Wykonawca powinien w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich przewożonych osób 
w  autokarze,  zabezpieczyć  na  własny  koszt  wszelkie  środki  konieczne  do  udzielenia 
pierwszej pomocy osób przebywających w autokarze w trakcie transportu. 

g)  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia: od 16 marca do 22 kwietnia 2020 r. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 
a)  posiadają  odpowiednia  uprawnienia  do  przewozu  osób,  w  tym  dzieci,  b)  posiadają 
odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie,  c)  dysponują  potencjałem  technicznym,  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Opis przygotowania oferty: 

a)  Wykonawcy  zobowiązani  są  zapoznać  się  dokładnie  z  informacjami  zawartymi  w 
Zapytaniu  Ofertowym i  przygotować  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w tym 
dokumencie. 

b)  Cenę  oferowaną  stanowi  łączna  cena  brutto  (wraz  z  podatkiem  VAT),  w  postaci 
zryczałtowanej (cena za jeden kurs jazdy autokaru – zawiezienie i odwiezienie dzieci) jaką 
Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia. 

c) Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie. 

d) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy. 

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i 
usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Kryteria wyboru ofert: 



a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najkorzystniejszą ofertą: Kryterium 
najniższej ceny – 100%.

b) Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i będą spełniały 
wymagania określone w zapytaniu. 

8. Miejsce i termin składania ofert: Formularz oferty należy złożyć do dnia 11.03.2020 r. do 
godziny 15.00 w następujący sposób: -  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, 
Plac  Wolności  24,  58-170  Dobromierz  (sekretariat)  lub  przesłać  skutecznie:  -  drogą 
elektroniczną na adres: mszewczyk@dobromierz.pl

9.  Wykonawcy,  którzy  złożą  oferty  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  postępowania  nie 
później niż w terminie 2 dni roboczych drogą elektroniczną.

10. Pozostałe informacje:

a)  Zawarcie  umowy  z  wybranym  Wykonawcą  nastąpi  po  przekazaniu  zawiadomienia  o 
Wyborze Wykonawcy. 

b) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania. 

c) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga. 

d)  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo odstąpienia  bądź  wycofania  niniejszego  zapytania 
ofertowego bez podania przyczyn.

Z up. Wójta 

(-) Edward Krumplewski


