Węgliniec, 06.09.2018r.
UR.4-8.2018.1.OŚ
GMINA WĘGLINIEC
z siedzibą: ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
tel. 757711437, fax 757712551, e-mail:wegliniec@wegliniec.pl

ZAPRASZA
Do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu”.
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania
oferty faksem na nr 757712551 lub pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanego dokumentu)
na adres: bogacz@wegliniec.pl.
1.3 Ceny podane w ofercie maja być wyrażone liczbowo i słownie.
1.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwała techniką.
1.5 Oferta ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych w tym jednego ucznia na wózku inwalidzkim do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu i odwóz na trasie:
Ruszów- Stary Węgliniec-Węgliniec-Zgorzelec w okresie od 17.09.2018 do 21.12.2018r.
2.2 Przewidywana liczba kilometrów dziennie wynosi ok. 94 km. Wykonawca zobowiązany
jest do punktualnego dowozu i odwozu uczniów na zajęcia szkolne, bez względu na czynniki
niezależne (awarie, warunki atmosferyczne, itp.) pojazdem w stanie technicznym zgodnym
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.3 Pojazd, który będzie używany do realizacji usługi musi być przystosowany do przewozu
osób na wózku inwalidzkim. Musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do
ruchu i ubezpieczenie OC i NNW.
2.4 W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca przewozi uczniów innym pojazdem zastępczym.
2.5 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu
i w drodze powrotnej oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. Wykonawca zapewni
doprowadzenie ucznia przez opiekuna z pojazdu do szkoły i ze szkoły do pojazdu.
2.6 Wykonawca zapewni kierowcę posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje do
kierowania pojazdem.
2.7 Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna.
2.8 Szczegółowy zakres dowozu i czas odwozu zostanie ustalony po rozpoczęciu dowozu
według planu zajęć, który przekażę dyrektor SOSW w Zgorzelcu.
2.9 Dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu pracy nie podlega obciążeniu
dla Zamawiającego
3. Opis sposobu obliczania oferty:
Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zgodnie z załączonym
formularzem oferty, tj. cena brutto za 1 dzień x liczba dni dowozu (tj. 68 dni)

4l. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Cena- 100 %
5. Miejsce i termin składania ofert:
5.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na piśmie w terminie do dnia 13.09.2018r.
do godz. 15.00. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712551 lub pocztą
elektroniczną (w formie zeskanowanego dokumentu) na adres: bogacz@wegliniec.pl.
5.2 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 5.1 nie będzie
rozpatrywana.
5.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
5.4 Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest p. Beata Bogacz tel. 757711437
w.45, e-mail:bogacz@wegliniec.pl
Załączniki:
1. Formularz oferty.

………………...............................
(pieczęć firmowa wykonawcy
pełna nazwa i adres firmy, NIP, nr tel. )

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

OFERTA
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dowóz 3 uczniów
niepełnosprawnych w tym jednego ucznia na wózku inwalidzkim do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu i odwóz na trasie:
Ruszów- Stary Węgliniec-Węgliniec-Zgorzelec w okresie od 17.09.2018r. do 21.12.2018r.
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu
do złożenia oferty cenowej za cenę:
cena brutto za 1 dzień dowozu x 68 dni ……………………
Do naszej oferty dołączamy dokumenty spełniające wymagania oferty tj:
1. Dokumenty (kserokopie poświadczone przez składającego ofertę) dotyczące posiadania
uprawnień do świadczenia usług przewozowych będących przedmiotem zamówienia
(posiadanie licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie krajowego
transportu osób).
2. Dokumenty (kserokopie poświadczone przez składającego ofertę) potwierdzające
dysponowanie niezbędnym środkiem transportu.
3. Dokumenty (kserokopie poświadczone przez składającego ofertę) potwierdzające
kwalifikacje kierowcy do przewozu osób
4. Oświadczenie o dysponowaniu osobą do opieki nad dziećmi w czasie trwania przewozów.
5. Kopia polisy ubezpieczeniowej od prowadzonej działalności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez
podania przyczyny.

