ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Sitno
do Placówek Oświatowych na terenie Miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Telefon:
Godziny pracy urzędu:

Gmina Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno
84 611 39 40
poniedziałek od 7:00 do 16:00, wtorek – czwartek od 7:00 do 15:00,
piątek od 7:00 do 14:00

II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 11 września 2019 r. , prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym transporcie dzieci
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sitno do Placówek Oświatowych na terenie
Miasta Zamość. Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
Postanowienia dotyczące zadania:
1. Liczba dzieci może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, co nie wpłynie na wartość usługi.
Pod warunkiem, iż liczba dzieci nie przekroczy miejsc w busie.
W trakcie roku szkolnego zastrzega się możliwość dowożenia przez Wykonawcę kolejnych
dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim w razie wystąpienia takiej potrzeby.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma adresy numery
rodziców/opiekunów prawnych i imienny wykaz uczniów objętych dowozem.

tel. do

3. Wykonawca w czasie transportu dzieci zapewnia dla nich opiekuna dowozów. Funkcji
opiekuna nie może pełnić kierowca. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, sprawna
fizycznie, niekarana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Wykonawca zapewnia zastępstwo w przypadku braku zdolności do świadczenia usług
przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna.
5. Dowóz uczniów z miejsca ich zamieszkania do szkól oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć
do domu odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według rozkładów i godzin planu zajęć
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uczniów. Dopuszcza się możliwość zmian w rozkładzie jazdy w przypadku odpracowania zajęć
szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć oraz wstrzymania zlecenia wykonania usługi jak i
wynagrodzenia w przypadkach niezależnych od Zamawiającego.
6. Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu umowy zapewni pojazd dostosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich, odpowiedni do liczby przewożonych uczniów wraz z kierowcą i opiekunem,
zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób.
7. Usługi przewozu Wykonawca powinien wykonywać środkami transportu przystosowanymi
do przewozu niepełnosprawnej młodzieży szkolnej, w tym młodzieży niepełnosprawnej
na wózkach inwalidzkich, spełniającym wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny, a tym
samym Wykonawca powinien spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem
pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(tj Dz. U. z 2022 r. poz. 180, 209.) i kodeksu drogowego. W przypadku awarii pojazdu
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób,
aby nie powodował opóźnień czasowych kursu.
8. Wykonawca jest zobowiązany do pomocy dzieciom niepełnosprawnym podczas wsiadania
i wysiadania z pojazdu oraz umieszczenia wózka wewnątrz pojazdu.
9. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, na podstawie faktycznej ilości
zrealizowanych przewozów, po przedłożeniu faktury za ubiegły miesiąc.

IV. WYMAGANIA DLA POJAZDU I KIEROWCY
1. Pojazd musi posiadać:
- aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego,
- tablicę „przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu przy przedniej i
tylnej szybie,
- siedzenia pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe,
- siedzenia pasażerów wyposażone w wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami,
- miejsca siedzące dla każdej z przewożonych osób,
- sprawną klimatyzację
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną licencję na wykonywanie transportu
drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie
drogowym.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wymagane prawem uprawnienia do
kierowania pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu osób, oraz legitymuje się, co
najmniej 2 – letnim stażem pracy w charakterze kierowcy pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie
do przewozu osób.
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, które
stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
z opisu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5. Oferta winna być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
 podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
6. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
7. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona do Urzędu Gminy w Sitnie - sekretariat do dnia 23.08.2021 r. do
godz. 12:00 .
Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.
1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
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VIII. KRYTERIA WYBORU:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adresy email podane w ofertach.
X. ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
 wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia
w terminach określonych w umowie,
 zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy,
 powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowień przez strony.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Joanna Dziuba pod numerem telefonu 84 611 39 67 oraz adresem
email: oswiata@sitno.gmina.pl
XII. ZAŁĄCZNIKI:
Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1,

4

