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Krośnice, dnia 21 grudnia 2020 roku  

Znak sprawy: RGPOŚiI.271.27.2.2020 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 

OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH  

NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  

  
1. Nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w 

Kuźnicy Czeszyckiej Kuźnica Czeszycka 1 56-320 Krośnice  
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 roku  

prawo zamówień publicznych). 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.krosnice.pl   

4. Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w 

okresie od 18 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 

Do obowiązków oferenta należy: 

a) realizowanie dowozów uczniów w dniach nauki szkolnej na trasach stanowiących 

dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej – 830 km 

tygodniowo. Przewidywana ilość przewozów ok. 31 540 km, a szacowana liczba 

biletów miesięcznych 127;  
 

Trasy przejazdu oraz wykaz uczniów objętych dowozem określono w załączniku nr 7 

i 8 do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia – będący jednocześnie 

załącznikiem do umowy na ww. usługę.  
 

b) umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu na przystankach 

wskazanych przez zamawiającego, 

c) zapewnienie w czasie przewozu dzieci opieki sprawowanej przez osobę dorosłą inną 

niż kierowca (conajmniej 2 opiekunów na każdy przejazd), mającą ukończony kurs w 

zakresie udzielenia pierwszej pomocy, odpowiedzialną za bezpieczne wsiadanie i 

wysiadania z pojazdu na wyznaczonych przystankach, zapewnienie odpowiednich 

warunków podróży tzn. miejsca siedzące, dbanie o bezpieczeństwo uczniów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

d) zapewnić przewożonym uczniom z zakupionymi przez Zamawiającego biletami, 

odpowiednich warunków podróży, tzn. miejsc siedzących. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić pierwszeństwo przewozu uczniom korzystającym z biletów miesięcznych 

ulgowych, 

e) zapewnienie zastępstwa w razie nie możności samemu wykonywania przedmiotu 

zamówienia.  

 

Przedmiotowe usługi muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu, t. j. z 

ważnymi badaniami technicznymi oraz ważnymi polisami ubezpieczenia 

komunikacyjnego OC. Przewidywana  ilość  przewozów wynosi w okresie objętym 

niniejszym zamówieniem 31540 km.  

http://ug.krosnice.pl/
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Kod wg CPV- 60100000-9, 60112000-6. 

 

Wykonawca w cenie oferty przetargowej (wyłącznie ze środków własnych) winien 

uwzględnić sponsorowane wyjazdy dzieci w ilości conajmniej 1000 km; 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.       

7. Termin realizacji zamówienia: Od dnia 18 stycznia 2021 roku – 30 czerwca 2022 roku. 

8. Warunki wymagane od wykonawców:  

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniają wymogi 

wskazane w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 tej ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, a także przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami specyfikacji. Ocena spełnienia 

postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez 

Wykonawcę dokumentach.  

9. Wadium: 

Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 zł, słownie: (dwa tysiące złotych 00/100); 

płatne do dnia: 05.01.2021 r., do godz.: 10
00

 
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena zamówienia – 60%, 

Termin płatności – 20%, 

Sponsorowane wyjazdy dzieci – 20%. 

11. Termin i miejsce składania ofert:  

siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice pokój nr 17 do 

dnia 05.01.2021 roku do godziny 10.00. 

12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

13. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

15. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji 

elektronicznej. 

16. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Wójt Gminy Krośnice 


