
 

 

 
 
Miast  Łaskarzew  
ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego 
08 – 450 Łaskarzew 
NIP 826-21-89-095 
REGON 711582180 
 

IBN.ZP.271.1.51.2017 

Załącznik do Zaproszenia do składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30.000 EURO opisujący przedmiot 
zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu  

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 
1579) na:   

Dowóz uczniów  do  Zespołu  Szkół  Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 
02.01.2018r. – 31.12.2018r. 

 
 
I. Zamawiający 

Miasto  Łaskarzew 
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32,  
08-450 Łaskarzew  
Tel./fax (025) 6845250 / 6845097 
NIP 826-21-89-095 
REGON 711582180 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
„Zapytanie ofertowe" na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 
2017r. poz. 1579.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującą zasadą 
konkurencyjności. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w 
Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w  okresie 02 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2018r.  
Wykonawca nie będzie świadczył usług przewozowych w okresie przerw świątecznych, ferii i wakacji, a 
także innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 
Dowożenie z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do miejsca 
zamieszkania uczniów, będzie się odbywać tylko w dniach realizowania przez placówkę oświatową 
zadań dydaktyczno-wychowawczych. 
Realizacja w/w usługi odbywać się będzie oznakowanym autobusem  wskazującym, że jest to autobus 
szkolny oraz zapewnieniu opiekuna dla uczniów w czasie przejazdu. Wykonawca musi dysponować 



 

przynajmniej dwoma autokarami z 50 miejscami siedzącymi. 
Trasa :  Łaskarzew (ul. Kolejowa 13) – Leonów –Budy Krępskie – Ksawerynów – Celinów – Helenów 

Stary – Łaskarzew (ul. Przychód) - Łaskarzew (ul. Kolejowa 13) -  Wola Rowska – Łaskarzew 
(ul. Kolejowa 13) – długość 35 km x 2 

Dni: 
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek :  2 (dwa)  kursy (tam i z powrotem) 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozkład kursów  w przypadku zmiany planu lekcji 
 

 Orientacyjna liczba dzieci wynosi 50 szt.   
  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
Od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia  2017 r. 
 
V. Wspólny słownik zamówień (CPV) - klasyfikacje : 
kod CPV 60-13-00-00-8 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 
oraz  spełniają warunki, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 
Oświadczenie oraz koncesja na wykonywanie krajowego przewozu osób. 

Zamawiający dokona spełnienie warunku udziału w tym zakresie na podstawie złożonego 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
       W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od   
       odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 100.000 zł  
       (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 
3. zdolności technicznej lub zawodowej. 
       W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej:  

- autokar z ilością miejsc siedzących – 50  - 2 szt., 
- kierowca z uprawnieniami kat. D  - 1 szt., 
- osoba sprawująca opiekę nad pasażerami/uczniami w czasie podróży – szt. 1 

Zamawiający dokona spełnienie warunku udziału w tym zakresie na podstawie złożonego 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunku w 
zakresie zdolności zawodowej Zamawiający oczekuje wykazania przez Wykonawcę, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje przynajmniej jedną usługę    polegającą na dowożeniu 
co najmniej 40 uczniów do placówki/ek oświatowych przez okres minimum jednego roku szkolnego.    

Na potwierdzenie należy złożyć: 
oprócz oświadczenia na załączonym druku ( zał. nr 2 do zaproszenia) należy złożyć wykaz zrealizowanych 
usług wraz z referencjami lub potwierdzeniem, że usługa/i zostały zrealizowane należycie  na załączonym 
druku ( zał. nr 3 do zaproszenia) 

 
   



 

  
VII. Informacje dodatkowe. 
1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji zostaną wypełnione przez wykonawcę bez 

wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji bez 
dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.  

3. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on 
„NIE DOTYCZY”. 

4. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz należy ją 
traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim. 

5. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję 
w zakresie przedmiotu oferty i jej ceny. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
  

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 
 
1. Oferta zostaje sporządzona na formularzu oferty załączonym do instrukcji. 
2. Warunki udziału w postępowaniu:  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z 
ofertą  oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

3. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu: 

a) Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  na 
załączniku Nr 2 do oferty,  

4. Dokumenty, które złożą wykonawcy na wezwanie zamawiającego:  

b. zezwolenie/koncesję na prowadzenie działalności tego typu usługi.  

c. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty  
wzór wykazu stanowi załącznik  do niniejszego zaproszenia do składania ofert.. 

d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert; 

e. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania, 

f. opłacona polisa OC wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, 



 

g. wykaz niezbędnego taboru i urządzeń jakie posiada wykonawca, 

h. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą   
               uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją, na temat ich  kwalifikacji     
               niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez   
               nich czynności. 
 
5.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności  

w formie pisemnej. 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
7. Formularz oferty i załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

 
IX. Sposób składania ofert: 
 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie z napisem: „Oferta na dowóz uczniów do 

Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie” nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2017r. godz. 0900. 
2. W przypadku braku powyższej informacji, tj. oznaczenia koperty, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za 
jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

3. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaskarzewie przy ul. Duży Rynek im. J. 
Piłsudskiego 32,  nie później niż do dnia  18 grudnia   2017r. do godz. 0830. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane  

i odpowiednio oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać 
zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

 
X. Opis sposobu obliczania ceny ofert. 
 
Oferta zostaje sporządzona na formularzu oferty załączonym do instrukcji Wykonawca nie może 
proponować rozwiązań wariantowych. 
W ofercie ma być podana cena netto wraz z podatkiem VAT  za 1 kilometr. 

 

XI. Termin związania ofertą. 
 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

XII. Wadium. 
 
Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.  

 

XIII. Otwarcie ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego. 
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć przy publicznym otwieraniu ofert. 



 

3. Podczas otwierania kopert  z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny oraz inne 
szczegóły, które uzna za istotne. 

4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane tylko dane dotyczące nazwy 
oferenta.   

 

XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. 
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści ofert. 
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagami : 

•  Cena 100 %, 
     

 XV. Udzielenie zamówienia. 
 
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia 

umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania.  
2. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 XVI.  Załączniki  
 
Załącznik do specyfikacji: 

1) Formularz ofertowy              - zał. nr 1  

2) Oświadczenie                                          - zał. nr 2  

3) Wykaz usług (doświadczenie)                 - zał. nr 3 

4) Wykaz sprzętu                                       - zał. nr 4  

5) Wykaz osób                                             - zał. nr 5 

6) Wzór umowy                                          – zał. Nr 6 

                                                                       
                                                                      

Łaskarzew   dnia 13 grudnia 2017 r. 
 

                                                                                   ……………………………………… 
                                                                                                                                            (pieczątka, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

formularz oferty zał.  Nr 1 

.................................................                                                       
                     /nazwa wykonawcy/ 

................................................ 

................................................ /                                       OFERTA WYKONAWCY 
                      /dokładny adres/ 

................................................. 
                       /telefon, fax 
                                                                      Zamawiający – Miasto Łaskarzew 

      ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 
                                                                      08-450 Łaskarzew  
 
 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Dowóz uczniów do Zespołu szkół nr 2 w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13 w okresie 02.01.2018r. – 
31.12.2018r.”  
zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie 
objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w sposób następujący: 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń i 

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty, a tym samym 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

2. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w zapytaniu 
ofertowym – 30 dni. 

3. Zapoznaliśmy się z umową i nie wnosimy  żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 
podpiszemy umowę  w terminie zaproponowanym przez zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia wykonamy: 
     - bez udziału podwykonawców, 

  - część zamówienia przewidziana do powierzenia podwykonawcom do wykonania /jeśli dotyczy/  
………………………………………………………………………………..……………………………… 
Cena oferty netto  ……………………..zł  za 1 km (słownie: 

…….………………………………..……………….………………………. zł 
plus …….. % podatek VAT ……………...zł 
tj. brutto   ………………………… zł  (słownie:   ....................................………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ....................................... 

                                                                                              .................................................... 

                                                                                                                                             (podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy) 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 2 

 
 
 
 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

......................................... 

                             (miejscowość, data) 

 ......................................  

/nazwa i adres wykonawcy/ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Na   podstawie   art.   25a   ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004   r.   –   Prawo   zamówień   publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

……………………………………………………………………………………………..……………………  

                                                                                     (imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko) 

działając w imieniu i na rzecz …………………………………............................................................  

( nazwa przedsiębiorcy/konsorcjum/spółki cywilnej) 

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne na zadanie p.n.: 

 „Dowóz uczniów do Zespołu szkół nr 2 w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13 w okresie 02.01.2018r. – 
31.12.2018r.”  

Oświadczam/ Oświadczamy że, spełniamy wszystkie warunki udziału 

w w/w. postępowaniu tj.: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania   

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia   

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

                                           ....................................…................................ 

                                                                                                                                                   (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do   

                                                                                                                                                                  reprezentowania  Wykonawcy) 

 
 
 
 
 



 

                 załącznik nr 3 do oferty                                    
…………………………….. 
  Pieczęć Wykonawcy 
 

 

Doświadczenie Wykonawcy 
 
Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje przynajmniej 1 usługę polegającą na dowożeniu 
co najmniej 40 uczniów do placówki/ek oświatowych  
 
 
 

Nazwa zamawiającego 
 

Miejsce realizacji 
 

okres realizacji 

   

   

   

 
 
Do wyszczególnionych zadań należy dołączyć dokumenty, potwierdzające że usługa/i została/y 
należycie zrealizowane lub że są wykonywane należycie       

 

 

 

 

Data: ……………………………    Podpis                  ………………………………….…………………………… 

                                            (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 załącznik Nr 4 do oferty  

 

Wykaz sprzętu którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca potwierdzający spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa sprzętu 

 

 

Ilość sztuk 

 

Forma dysponowania            

(np. własności ) 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Data: ……………………………    Podpis                  ………………………………….…………………………… 

                                          (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 załącznik Nr 5 do oferty 

  
...................................... 
  Pieczęć Oferenta 

Potencjał   kadrowy 
(Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13 w okresie 02 stycznia 2018r. – 31 

grudnia 2018r. 

oświadczam, że  zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących  osób: 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

 

Proponowane 

stanowisko 

 

Posiadane 

uprawnienia 

 

Status pracownika 

dysponuje/ będzie dysponował 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

     

     

 

 

 

 
                                                                                                  ……………………………………… 

                                                                                                                                Podpis    (upoważniony przedstawiciel) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 załącznik nr 7 

 

IBN. ZP.271.1.51.2017 

        UMOWA (wzór) 
 
 

Zawarta w dniu  ...............r.  pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łaskarzew, 
reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta – Lidię Sopel - Sereję  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marianny Siwińskiej 

 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a firmą ............................................................................................................. 
 
zwaną/nym w dalszej części umowy Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zaproszenia do składania 
ofert (zamówienie nie podlega działaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, została 
zwarta umowa o następującej treści: 
 
      § 1 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania 2 (dwóch) kursów 
dziennie (tam i z powrotem) autokarem, w celu dowozu dzieci do Zespołu Szkół Nr 2 w 
Łaskarzewie przy ul. Kolejowej  13, na trasie: 
 

Łaskarzew (ul. Kolejowa 13) – Leonów –Budy Krępskie – Ksawerynów – Celinów 
– Helenów Stary – Łaskarzew (ul. Przychód) - Łaskarzew (ul. Kolejowa 13) -  
Wola Rowska – Łaskarzew (ul. Kolejowa 13) – długość 35 km x 2 

 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 2 (dwa) kursy dziennie (tam i z 
powrotem)                                                                
Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w dni nauki szkolnej w okresie od dnia 
02.01.2018r do dnia 31.12.2018r, zakres usługi opisany w zaproszeniu do składania 
stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
 
      § 2 
Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązuje się płacić Zleceniobiorcy 
wynagrodzenie w wysokości …….... zł (netto) za 1km drogi (słownie: 
.............................................................................) tj. ……………… zł (brutto) 
Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznymi  przelewami w Księgowości Zespołu Szkół 
Nr 2 w Łaskarzewie ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32 – Urząd Miasta, w terminie 14 
dni po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę. 
 



 

§ 3 

• Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy osobie 
trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

• W razie naruszenia postanowienia pkt. 1, Zleceniodawca może odstąpić  od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 4 

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.  

§ 6 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający. 

 
 
                                                
……………………………..                                                  …………………………….                                              
       (Zamawiający)                                                                     (Wykonawca) 
 
 
    
 
 


