
„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu”  

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 

SEKCJA I:   ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miasto i Gmina Wleń  59-610 Wleń woj. dolnośląskie,                  
tel. 075 7136438,  fax;  075 7137050. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlen.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół 
im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu w roku szkolnym 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011” 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej                
w skład której wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i  gimnazjum z terenu Miasta                         
i Gminy Wleń   w okresie roku szkolnego 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w celu 
dowiezienia dzieci z miejsca zamieszkania do: Zespołu Szkół we Wleniu  przy ul.  
Dworcowej 10 i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia zgodnie podanymi 
trasami.  

3. Przedmiotem zamówienia jest przejęcie w dzierżawę autobusu szkolnego celem dowożenia 
uczniów .   

4. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć 
szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz 
dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego, o czym zostanie 
poinformowany dwa dni wcześniej. 

5. Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i higieny.  

6. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie.  

7. Przewoźnik ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas 
przewozu i pozostających w związku z przewozem,  

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4. 



II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data 
zakończenia: 30.06.2011r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium:  Nie wymagane 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:  

•  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia 
działalności lub czynności,  

•  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

•  znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
• posiadają do dyspozycji przynajmniej dwa  autobusy o dopuszczalnej ilości miejsc 90, 

oraz jeden autobus o liczbie miejsc  minimum 40   
 

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych,  

3. spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonywana w oparciu o złożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia oraz 
zawarte w nich informacje, według zasady Wykonawca spełnia/nie spełnia warunek. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

    Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz umożliwienia oceny, do 
oferty muszą zostać dołączone (w formie załączników) następujące dokumenty, zaświadczenia  
i oświadczenia: 
 

• Wypełniony formularz ofertowy wg, wzoru stanowiącego załącznik nr1 do  SIWZ. 

• Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na       

                      podstawie art. 24 ustawy P.z.p. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i ekonomicznego wraz z wykazem sprzętu i osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia  wg. wzoru stanowiącego  załącznik nr  3 do  SIWZ. 



•  Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

• Podpisany wzór umowy dzierżawy autobusu załącznik nr 5 do SIWZ. 

•  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (uprawnienie do występowania w obrocie 

prawnym, określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, 

itp.); 

• Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne -  wystawione z datą wystawienia nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

•  Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz 

zezwolenie na prowadzenie komunikacji objętej zamówieniem przewozu osób. 

• Dowody posiadania co najmniej dwóch autobusów o dopuszczalnej ilości miejsc 90, jeden 

autobus o liczbie miejsc minimum 40 potwierdzone uwierzytelnioną kopia dowodu 

rejestracyjnego. 

•  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

Cena brutto ( wraz z podatkiem VAT) miesięczny koszt przewozu uczniów na 
poszczególnych trasach - znaczenie 100 %.  
Oferta o najniższej cenie otrzymuje największa ilość punktów tj. 100, pozostałym oferentom 
przydziela się punkty obliczone wg wzoru:  
 
najniższa oferowana cena  
----------------------------------  - koszt dzierżawy x 100 % = ilość punktów  
cena badanej oferty  
 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.wlen.pl 

 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta i Gminy Wleń  59-610 Wleń  ul. Plac Bohaterów Nysy 7 wydział inwestycji ( parter) 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 25.07.2008r. godzina 10:00, 

 miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wleń  59-610 Wleń  ul. Plac Bohaterów Nysy 7 ( sekretariat ) 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

Ogłoszenie opublikowane w BZP - Numer ogłoszenia: 151164-2008                 
 data zamieszczenia:  04.07.2008r. 
 


