
 
 

 

 

 

 

 

Krośnice dnia 20 kwietnia 2022r.  
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00zł (zapytanie ofertowe) 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego (Beneficjenta): 

Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 

NIP: 916-13-04-684 

REGON: 931934704 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiot zamówienia:   

Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze szkół podstawowych w Bukowicach, Kuźnicy 

Czeszyckiej i Krośnicach w terminach wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, w sumie 18 wyjazdów w dni 

nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, w godzinach nauki. Wyjazd spod szkoły ok. 7.00 – 7.30, wyjazd z 

Wrocławia ok. 14.00. Cena ryczałtowa za 1 kurs tam i z powrotem na trasie wybrana szkoła – ZOO Wrocław. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie dla trzech zadań obejmujących przedmiot 

zamówienia: 

 

Część  I (dla zadania nr 1): Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły Podstawowej w 

Bukowicach w ramach projektu pn.: „Edukacja i integracja uczniów w szkołach podstawowych na terenie 

Gminy Krośnice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Część II (dla zadania nr 2): Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły Podstawowej w 

Kuźnicy Czeszyckiej w ramach projektu pn.: „Edukacja i integracja uczniów w szkołach podstawowych na 

terenie Gminy Krośnice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Część III (dla zadania nr 3): Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły Podstawowej w 

Krośnicach w ramach projektu pn.: „Edukacja i integracja uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy 

Krośnice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wykonawcy mogą w ramach przedmiotowego zamówienia składać oferty częściowe. Wykonawcy mogą składać 
ofertę do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.  
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Część I (dla zadania nr 1):  

Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły Podstawowej w Bukowicach 

 

Usługa polegająca na przewozie uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowicach do Wrocławia do ZOO w 

terminach określonych w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wyjazd spod szkoły ok. 7.00 – 

7.30, wyjazd z Wrocławia ok. 14.00. Ilość wyjazdów: 6, autobus na 56 miejsc. 

 

 

   



 
 

 

 

 

 

  

 

 Miejsce podstawienia autobusu:  

Szkoła Podstawowa w Bukowicach  – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina Krośnice, 

miejscowość: Bukowice, ul. Wrocławska 43. 

 

 

2. Część II  (dla zadania nr 2):  

Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej 

 

Usługa polegająca na przewozie uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej do Wrocławia do 

ZOO w terminach określonych w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wyjazd spod szkoły ok. 

7.00 – 7.30, wyjazd z Wrocławia ok. 14.00. Ilość wyjazdów: 5, autobus na 31 miejsc. 

 

 Miejsce podstawienia autobusu:  

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej  – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina 

Krośnice, miejscowość: Kuźnica Czeszycka 1. 

 

3. Część III (dla zadania nr 3): Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły Podstawowej w 

Krośnicach 

 

Usługa polegająca na przewozie uczniów Szkoły Podstawowej w Krośnicach do Wrocławia do ZOO w 

terminach określonych w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wyjazd spod szkoły ok. 7.00 – 

7.30, wyjazd z Wrocławia ok. 14.00. Ilość wyjazdów: 7, autobus na 55 miejsc. 

 

 Miejsce podstawienia autobusu:  

Szkoła Podstawowa w Krośnicach  – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina Krośnice, 

miejscowość: Krośnice, ul. Parkowa 14. 

 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1.1.  spełnią warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj.: 

 a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

 b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

 wynika to z odrębnych przepisów  

 c) są w sytuacji ekonomicznej  i finansowej  umożliwiającej realizację zamówienia; 

 d)  posiadają zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia  

2. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do pkt.1.1.  

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia na formularzu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

V. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w następujących przypadkach: 

1. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2. Jeżeli jest niekompletna,  

3. Jeżeli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  

4. Jeżeli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

VI. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.    

 

VII. Sposób obliczania ceny. 

1. Wykonawca wyliczy cenę oferty zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz 

ofertowy) z zachowaniem wskazanych w nim części.  

2. Oferta musi zawierać cenę jednej  lub kilku lub wszystkich  części zamówienia.  

3. Cenę w każdej z części należy podać jako wartość netto, VAT i brutto, jako kwotę ryczałtową za wykonanie 

jednego kursu tam i z powrotem na trasie wybrana szkoła – ZOO Wrocław. 

4. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług – 

VAT. 

5. W przypadku zastosowania obniżonej stawki VAT należy podać podstawę prawną. 

6. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT, jak i brutto),  przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 

końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

VIII. Płatność  

Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie 30 

dni od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego, Urząd Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56- 320 Krośnice 

lub wysłanej drogą mailową na adres: ichaszczewicz@ug.krosnice.pl. 

Wykonawca wystawia fakturę po zrealizowaniu wyjazdu w danym dniu określonym w harmonogramie w 

wysokości ceny ryczałtowej za 1 kurs, zgodnej ze złożoną ofertą.  

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru realizacji usługi transportowej w danym dniu 

zgodnie z  harmonogramem realizacji wyjazdów – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

IX. Termin realizacji zamówienia    

Zamówienie należy zrealizować w terminach wskazanych w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 

Za wykonanie usługi w terminie uznaje się wykonanie przejazdów zgodnie z harmonogramem zamieszczonym 

w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.  

 

 

X. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 10.1 Kryteria formalne  

 - oferta sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

 kompletna i podpisana wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami;  

 - do oferty należy załączyć: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) 
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 - ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy lub osoba 

 przez nią upoważniona. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną należy załączyć 

 upoważnienie. 

 

Oferty niekompletne zostaną odrzucone, przy czym Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego 

uzupełnienia oferty przez Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego, na 

adres mailowy podany w formularzu oferty, informacji o konieczności uzupełnienia oferty. 

  

 -kryterium formalnego nie spełnia oferta złożona po terminie. 

 

 10.2. Kryterium wyboru oferty    

Cena brutto zamówienia - 100%   

 

Sposób obliczania ceny  

- cena ofert będzie obliczana dla każdej z części osobno 

 
- przez cenę oferty rozumie się wartość ogółem (brutto) części oferty wraz z podatkiem VAT  
 
- wyliczenia ilości punktów dokonuje się dla każdej z części osobno. 
 

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie n/w wzoru:  
      
                  Cn  

P(1) = ------------ x 100 pkt. x 100% 
                  Cb  

gdzie: 
 
P(1) - otrzymane punkty,  
C b – cena oferty badanej,  
C n– cena najniższa spośród złożonych ofert. 

 

XI. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert 

a) ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1),  

b) załączniki  do oferty należy sporządzić wg załączonych wzorów (załącznik nr 2), 

c) ofertę należy sporządzić czytelnie i w języku polskim, 

d) oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy lub 

osobę przez nią upoważnioną, 

e) do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki, kopie załączonych dokumentów należy potwierdzić 

za zgodność z oryginałem,  

f) Wykonawca ponosi wszelkie  koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  

g)każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

h) oferty należy składać : 

 - na adres mailowy: ichaszczewicz@ug.krosnice.pl (w formie skanu podpisanej oferty wraz ze 

wszystkimi wymaganymi załącznikami) , lub 

 - za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urząd Gminy w Krośnicach, ul. Sportowa 4, 56-320 

 Krośnice  lub 

mailto:ichaszczewicz@ug.krosnice.pl


 
 

 

 

 

 

 - osobiście w sekretariacie znajdującym się na piętrze Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56- 

 320 Krośnice  

i) w przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera ofertę należy złożyć w 

zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na usługę dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkół 

Podstawowych w Bukowicach, Kuźnicy Czeszyckiej i Krośnicach”.  

W przypadku ofert  składanych za pośrednictwem maila (elektronicznie) w tytule maila lub treści maila  należy 

wpisać „oferta na usługę dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkół Podstawowych w Bukowicach, 

Kuźnicy Czeszyckiej i Krośnicach”.  

 

j) termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2022r. (piątek) do godziny 11.00 

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście liczy się data i godzina wpływu 

oferty do Urzędu Gminy w Krośnicach. W przypadku ofert składnych drogą elektroniczną na adres mailowy 

wskazany w ppkt. h)  uważa się za ofertę złożona w terminie jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu i godziny składania ofert.  

 

XII. Zawartość oferty 

 Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi 

zawierać wszystkie treści zawarte we wzorze.  W formularzu należy wpisać: pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy,  

adres mailowy do korespondencji elektronicznej, NIP oraz REGON, cenę ryczałtowa za 1 kurs tam i z powrotem 

na trasie wybrana szkoła – ZOO Wrocław w jednej lub kilku lub wszystkich częściach zamówienia obejmującą 

cenę netto, VAT i brutto (cenę należy podać cyfrowo i słownie), akceptację formy płatności w postaci 

oświadczenia.  

 

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

1. Kary umowne 

 Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

  a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 20% umownego wynagrodzenia  

  Wykonawcy 

  b) w przypadku zerwania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - 20% umownego 

  wynagrodzenia Wykonawcy 

2. Zamawiający może zerwać umowę w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę należycie i w terminach 

wskazanych w harmonogramie usług transportowych lub w związku ze złym stanem technicznym 

podstawionych pojazdów. 

3. Możliwość  wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

 - zmiany terminów wykonywania usługi na wniosek Zamawiającego po akceptacji przez Wykonawcę,  

 - rezygnacji z części wyjazdów - w przypadku rezygnacji z części wyjazdów zmianie ulegnie wysokość 

 wynagrodzenia. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XIV. Dane kontaktowe 

Wszelkie zapytania należy kierować na adres: ichaszczewicz@ug.krosnice.pl , tel.  71 384 60 04  

 

XV. Załączniki do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 : Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 : Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3: Harmonogram realizacji zajęć dla poszczególnych grup. 
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