
Mszana Dolna dnia 05-07-2019 r. 
 
 
 
 

K O N K U R S  O F E R T 

 
„Dowóz uczniów do szkoły” 

 
 
 
 
 
 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej ul. Rynek 21, zaprasza 

do składania ofert na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkoły” od 2 września 2019 r. 

do 26 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych na mocy 

art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty niezbędne do ich oceny:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy złożą ważną i odpowiednią 

ofertę. 

2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: 

- oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim, 

- oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3. Oferta powinna zawierać: 

- formularz ofertowy z określeniem dziennego kosztu dowozu i odwozu (4 kursy) uczniów 

do szkoły z uwzględnieniem wynagrodzenia dla opiekuna uczniów, 

- aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję uprawniającą do wykonywania usługi przewozu 

w zakresie objętym zamówieniem, 

- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym będzie wykonywana usługa wraz z 

aktualną opłaconą polisą OC, 

- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

II. Przedmiot zamówienia (usługa): 

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest usługa polegająca na dowozie około 50 uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Mszana Dolna, wraz z zapewnieniem opieki w czasie 

przejazdu do Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej ul. Rynek 21 w okresie: 

02.09.2019 r. – 26.06.2020 r. w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw świątecznych oraz 

innych dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej i odwóz do miejsc zamieszkania. 

2. Trasa: 

I Granica Miasta Mszana Dolna ul. Słomka – Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

liczba dzieci około 50, dzieci powinny być dowiezione do szkoły  

kurs nr 1 przed godziną 7:50 

kurs nr 2 przed godziną  10:30 

II Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej – Granica Miasta Mszana Dolna ul. Słomka 

kurs nr 1 wyjazd godz. 12:40 

kurs nr 2 wyjazd godz. 15:15 

Wymienione trasy dotyczą wyłącznie przejazdu z dziećmi. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać przeglądu trasy. 

4. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca, 

przez osobę pełnoletnią, posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

5. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i 

wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. W trakcie wykonywania 



czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu. Nie dopuszcza się 

pozostawienie uczniów bez opieki. Kierowca pojazdu nie może być jednocześnie 

opiekunem. 

Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek 

typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna 

spowodowana działalnością Wykonawcy. 

6. Przewozem objętych będzie około 50 uczniów (ostateczna liczba uczniów zostanie 

ustalona do 15 września 2019r.). 

8. Podmiot, który zostanie wyłoniony w konkursie będzie zobowiązany przedstawić 

kserokopię zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym 

transporcie drogowym uzyskane w Starostwie Powiatowym w Limanowej. 

9. Podmiot, który zostanie wyłoniony w konkursie będzie zobowiązany przedstawić 

kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez opiekuna przeszkolenia w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

10. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

III. Termin wykonania poszczególnych prac: 

Usługi przewozowe będą odbywać się w okresie od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 

2020 r. w dniach nauki szkolnej. 

IV. Kryteria oceny ofert: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najkorzystniejszej 

ceny, której waga wynosi: cena - 100 %. 

2. Zamawiający zawrze umowę z oferentem, który przedstawi ofertę z najniższą ceną. 

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1. Wynagrodzenie za usługę będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, winno obejmować 

dzienny koszt dowozu (netto i brutto) łącznie z wynagrodzeniem dla opiekuna. 

2. Cena w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków naliczonych, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty. 

3. Cenę brutto, netto oraz podatek VAT za realizację poszczególnego przedmiotu 

zamówienia opisanego w specyfikacji należy podać w formularzu oferty (załącznik nr 1). 

4. Cenę zawartą w ofercie należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a Oferentem będzie się odbywać w PLN. 

 

 



VI. Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

ul. Rynek 21 34-730 Mszana Dolna , nie później niż do dnia 22 lipca 2019. godz. 10.00,  

w zamkniętej w kopercie z pełną nazwą Oferenta wraz z adresem, z dopiskiem Konkurs 

ofert – „Dowóz uczniów do szkoły”. 

VII. Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 10.15.  

w siedzibie Zamawiającego. 

VIII. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktowania się z 

Oferentami. 

Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami:  

Dyrektor mgr Bogumiła Cieżak tel. (0-18) 3310001. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci 

przekazują pisemnie  lub drogą elektroniczną. 

Pytania do Zamawiającego przesyłane drogą elektroniczną proszę kierować na 

adres sp2md@op.pl 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 

oraz na stronie internetowej http://sp2md.pl/ 

 

Załączniki : formularz ofertowy – 1 szt.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


