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ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT 

na 
„świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kobiór, 

do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Pszczyna i Tychy w roku szkolnym 2018/2019” 
w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Kobiór 
Urząd Gminy Kobiór 
43-210 Kobiór 
ul. Kobiórska 5 
www.kobior.pl 
gmina@kobior.pl 
tel/fax 32 21 88 182 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych z ich 
miejsc zamieszkania z terenu Gminy Kobiór do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach 
Pszczyna oraz Tychy i ich przywożenia, z tychże szkół i placówek oświatowych do miejsc 
zamieszkania, w roku szkolnym 2018/2019 w ilości łącznie około 100wzkm dziennie - wg 
załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia - z wyłączeniem okresu przerw w nauce, 
spowodowanych feriami szkolnymi, przerwami świątecznymi oraz dniami wolnymi od nauki - wg 
załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia - z zastosowaniem środka transportu dostosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych zapewniającego minimum 8 miejsc siedzących dla uczniów i 
1 miejsce siedzące dla opiekuna oraz 2 miejsca dla uczniów na wózkach inwalidzkich, 
wyposażonego przez jego producenta w urządzenie do umieszczania wózka inwalidzkiego w 
pojeździe lub wyposażonego w urządzenie atestowane.  
Obowiązek współpracy z opiekunem zatrudnianym przez Zamawiającego.  

 

http://www.kobior.pl/
mailto:gmina@kobior.pl


III. TERMIN REALIZACJI 
Usługi będą wykonywane w roku szkolnym 2018/2019, począwszy od 03.09.2018 roku i nie 
dłużej niż do 21.06.2019 roku, z wyłączeniem okresu przerw w nauce, spowodowanych feriami 
szkolnymi, przerwami świątecznymi oraz dniami wolnymi od nauki. 

 
IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW 
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 
2. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej realizację zamówienia 
3. Posiadanie licencji na krajowy transport drogowy oraz inne dokumenty wymagane przepisami 

prawa. 
4. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. 
5. Dysponowanie co najmniej jednym środkiem transportu dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych zapewniającym minimum 8 miejsc siedzących dla uczniów i 1 miejsce 
siedzące dla opiekuna oraz 2 miejsca dla uczniów na wózkach inwalidzkich, wyposażonym 
przez jego producenta w urządzenie do umieszczania wózka inwalidzkiego w pojeździe lub 
wyposażonego w urządzenie atestowane oraz dysponowanie drugim zapasowym środkiem 
transportu, możliwym do użycia do realizacji przedmiotu umowy w przypadku awarii 
podstawowego środka transportu używanego do realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanego przedmiotu umowy przez 
cały okres jej trwania. 

7. Posiadanie atestu w przypadku gdy urządzenie do umieszczania wózka inwalidzkiego w 
pojeździe nie stanowi wyposażenia fabrycznego pojazdu. 

8. Wniesienie wadium w wysokości 500zł. 
 

V. WADIUM 
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 500zł na konto 
Zamawiającego nr  

19 8448 0004 0017 6154 2024 0235 
przed wyznaczonym terminem do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do 
oferty. Wadium podlega zwrotowi w terminie 7 dni od daty wyboru oferty zaś w przypadku 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana wadium ulega zatrzymaniu i jest zwracane po 
podpisaniu umowy. Odmowa podpisania umowy powoduje, że wadium nie jest zwracane i ulega 
przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 

 
 



VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub 
dokument potwierdzony w tym terminie przez organ rejestrowy, który wydał dokument. Z 
w/w dokumentu winno wynikać, że profil prowadzonej działalności gospodarczej odpowiada 
profilowi usług objętych postępowaniem, oraz kto jest upoważniony do dokonywania 
czynności prawnych w imieniu wykonawcy – w przypadku działania przez pełnomocników – 
dołączony oryginał pełnomocnictwa. 

2. Odpis licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego. 
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie umowę regulującą współpracę. 
4. Polisę ubezpieczenia OC w zakresie realizowanego przedmiotu umowy. W przypadku polisy 

nie obejmującej całego okresu obowiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia na dalszy okres najdalej w ostatnim dniu 
obowiązywania polisy wygasającej. 

5. Atest w przypadku gdy urządzenie do umieszczania wózka inwalidzkiego w pojeździe nie 
stanowi wyposażenia fabrycznego pojazdu. 

Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

 
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 3. 
2. Do wypełnienia formularza „Oferta” Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące 

dokumenty i oświadczenia: 
a) Dokumenty wymagane w pkt VI. 
b) Zaparafowany formularz umowy stanowiący załącznik nr 4. 
c) Wykaz środków transportowych przewidzianych do wykonania zamówienia stanowiący 

załącznik nr 5. 
d) Oświadczenie o sytuacji finansowej stanowiący załącznik nr 6. 
e) Polisę ubezpieczenia OC w zakresie realizowanego przedmiotu umowy. 
f) Dowód wpłaty wadium. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim pismem maszynowym. 



najniższa cena x 100 x waga 
cena oferenta 

b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do 
występowania w imieniu Wykonawcy, zaś pozostałe strony opatrzone parafą osoby 
podpisującej ofertę. 

c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający 
jej dekompletacji. 

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę, która podpisała ofertę i opatrzone datą. 

5. Opakowanie i oznakowanie oferty: 
a) Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) w 

siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 (sekretariat, I piętro) w terminie do 23.08.2018 
roku, do godz. 09:00. 

b) Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona napisem: 
OFERTA 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DO SZKÓŁ 
(Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert) 

c) Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona dodatkowo pełną nazwą i adresem oferenta. 
 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Cena (waga 80%) według następującego wzoru 

 
 
P = 
 
 

2. Stan techniczny taboru (waga 20%) oceniany będzie w oparciu o rok produkcji środka 
przewozowego: 
- 2013 rok – 10pkt 
- za każdy rok poniżej 2013 roku minus 1 pkt 
- za każdy rok powyżej 2013 roku plus 1 pkt 
 
Dla środka przewozowego po odbudowie przyjmuje się wiek średni z daty produkcji i daty 
odbudowy. 
Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyskała w wyniku przeprowadzonej oceny 
największą ilość punktów. 
 
 



IX. INFORMACJE O TERMINIE I MIEJSCU SKŁADANIA OFERT I ICH OCENY 
1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) w 

siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (sekretariat, I piętro) w terminie do 23.08.2018 roku, do 
godz. 09:00 
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania. 

2. Ocena poszczególnych ofert będzie dokonywana w toku badania ofert. Zamawiający dokona 
wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów określonych w pkt VIII niniejszego 
Zaproszenia. 

 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 
 
 
 

 
Kobiór, dnia 14.08.2018             ZATWIERDZAM 
 

              Wójt 
         /-/ Eugeniusz Lubański 
 
 
 
 


