
OBL.4424.95.2017.                                  Poniżej  30.000 euro 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

na realizację zadania  

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czernice Borowe w okresie od dnia 4 września 

do dnia 31 grudnia 2017r. 

 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy: art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn.zm.) 

Zamawiający : Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 

 

I.Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę 

oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: 

" Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czernice Borowe w okresie od 4 września do 

dnia 31 grudnia 2017r. 

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować 

całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. (załącznik  Nr 1) 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego osób. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz autobusami  uczniów do szkół na terenie gminy Czernice 

Borowe i dzieci  do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych tj. 

Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoły Podstawowej w 

Węgrze, Szkoły Podstawowej w Rostkowie oraz odwóz dzieci i uczniów po zajęciach szkolnych z 

w/w szkół. 

 

2. Usługa będzie wykonywana 5 autobusami według niżej wymienionych tras:  

 

PRZYWOZY: 

1) Obrębiec- Chojnowo - Czernice Borowe  

2) Grójec - Olszewiec- Węgra- Zberoż - Pawłowo Poręba- Pawłowo Góry- 

Czernice Borowe  

3) Borkowo B. – Poluby- Pierzchały- Borkowo F.- Jastrzębiec- Nowe Pawłowo- 

Pawłówek- Czernice Borowe  

4) Żebry- Kosmowo- Kadzielnia- Pawłówek- Czernice Borowe  

5) Rostkowo-  Turowo-  Szczepanki – Miłoszewiec – Toki – Załogi - Dzielin – 

Kownaty - Czernice Borowe  

6) Węgra- Olszewiec- Pierzchały- Borkowo F- Węgra  

7) Nowe Czernice- Czernice Borowe  

8) Chrostowo Zalesie- Kuskowo – Zembrzus Wielki- Czernice Borowe  

9) Dzielin- Górki- Obrębiec- Rostkowo  

10) Szczepanki- Turowo- Rostkowo  



 ODWOZY: 

1) Czernice Borowe – Zalesie – Chrostowo – Kuskowo – Zembrzus Wielki – 

Czernice Borowe 

2) Czernice Borowe – Nowe Czernice – Chojnówka – Chojnowo – Obrebiec – 

Górki – Rostkowo – Czernice Borowe 

3) Czernice Borowe – Dzielin – Kownaty – Miłoszewiec – Załogi – Szczepanki  

4) Czernice Borowe – Żebry – Kosmowo – Kadzielnia – Pawłówko – Nowe 

Pawłowo – Pawłowo Kościelne 

5) Czernice Borowe – Pawłowo Góry – Pawłowo Poręba – Pawłowo Kościelne 

– Kosmowo – Kadzielnia – Pawłówko – Jastrzębiec – Węgra – Olszewiec – 

Borkowo Falenta – Borkowo Boksy – Pierzchały – Smoleń Poluby – 

Czernice Borowe 

6) Czernice Borowe – Węgra – Olszewiec – Borkowo Falenta – Borkowo 

Boksy – Jastrzębiec – Pierzchały – Smoleń Poluby 

7) Czernice Borowe – Nowe Czernice – Chojnówka – Chojnowo – Górki – 

Obrębiec – Rostkowo 

8) Rostkowo – Turowo – Górki – Obrębiec 

 

W trakcie roku szkolnego, trasy przywozu i odwozu mogą ulec modyfikacji. 

. 

3.Wykonanwca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom 

dodatkowo opiekuna. Funkcje opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoba 

pełniąca funkcje opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa w 

trakcie przewozu,  zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu,  opieki i zwracania 

uwagi na zachowania się dzieci podczas jazdy. Zamawiający zabrania łączenia funkcji kierowcy 

autobusu z funkcją opiekuna przewozów szkolnych. 

 

4. Przewozem objętych będzie 151 dzieci ze szkół podstawowych oraz 56 uczniów klas  

gimnazjalnych. Podana liczba uczniów może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego. 

Liczba dowożonych dzieci do poszczególnych szkół:  

 

  Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych – 115 oraz 56 uczniów klas 

gimnazjalnych 

   Szkoła Podstawowa w Rostkowie – 10  

   Szkoła Podstawowa w Węgrze – 26 

  

W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie rozkładem jazdy ustalonym przez 

Zamawiającego. 

5. Do obsługi przewozu na terenie Gminy Czernice Borowe należy zabezpieczyć odpowiednią 

liczbę 5 autobusów lub busów zapewniających miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych 

dzieci i uczniów. 



6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących 

przewozów dzieci szkolnych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym 

uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przewozu. Pojazdy, którymi będą przewożeni 

uczniowie muszą być sprawne pod względem technicznym. 

7.Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z 

przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.) i ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 

czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie 

uprawnienia do świadczenia tych usług. 

8.Pojazdy, którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zadania muszą spełniać 

warunki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), gwarantujących 

odpowiednią jakość, o określonych parametrach technicznych i jakościowych. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin autobusów wykazanych do realizacji zamówienia w 

ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert. 

III. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w okresie od 4 września do 31 grudnia 2017r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.Spełniają warunki udziału w postępowaniu.( załącznik Nr 2) 

2.Nie podlegają wykluczeniu z postepowania. 

3.Warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą                       

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.), 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając wykaz głównych usług (z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane), z którego 

będzie wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 2 (dwie) usługi o wartości 

co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, polegające na dowozie uczniów do szkół w ciągu jednego 

roku szkolnego, oraz załączy dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

(załącznik nr 3), 



c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

- Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając wykaz pojazdów przystosowanych do przewozu 

uczniów, którymi dysponuje Wykonawca ( co najmniej 5 autobusów o liczbie 50 miejsc siedzących 

każdy, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania (załącznik nr 4  ), 

-Wykonawca wykaże, że dysponuje kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania 

autobusami, dołączy wykaz oraz oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane 

uprawnienia (załącznik nr 5 ), 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich 

środków finansowych do wykonania zamówienia.                

V. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega 

na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy tj.: 5 kierowców autobusów. 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu tych osób wraz 

z oświadczeniem potwierdzającym ich zatrudnienie na umowę o pracę. Ponadto w okresie realizacji 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na każde pisemne żądanie Zamawiającego do 

przedłożenia wykazu wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę               

i niezaleganie z wypłatą wynagrodzenia za poprzedni miesiąc. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wskazaną w wykazie przed zakończeniem 

realizacji zadania, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert  

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty                                   

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz 

ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową 1 biletu miesięcznego należy skalkulować w 

oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz wnioski wypływające z zalecanej do 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. 

2. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym 

zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

3. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane     

z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały 

być poniesione przy wykonaniu zamówienia. 



4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po   przecinku.  Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane 

w złotych polskich. 

5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki komisja dokona oceny 

ofert na podstawie kryterium: 

Nr 

kryt. 
Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena brutto 60,00% 

2. Czas podstawienia autobusu zastępczego 20,00% 

3. Termin płatności faktury 20,00% 

1. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr 

kryt. 
Wzór 

1. 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie: 

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych 

- Cb – cena oferty badanej 

- 60 – wskaźnik stały 

2. 

Czas podstawienia autobusu zastępczego     

 Liczba punktów = Az/Ao x 20   

 gdzie: 
Az – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego z ważnych ofert,  

Ao – czas podstawienia autobusu zastępczego w ofercie badanej, 

20 – wskaźnik stały waga kryterium, 

Za minimalny czas podstawienia autobusu zastępczego uznaje się 30 minut. 

20 pkt otrzyma oferent z minimalnym czasem podstawienia autobusu zastępczego do 30 

minut, 

0 pkt – powyżej 30 do 60 minut. 

3. 

Termin płatności faktury 

Przyjmuje się, że minimalny wymagany termin płatności to 14 dni: 

- za zadeklarowany termin płatności krótszy niż 14 dni Wykonawca otrzyma – 0 pkt 

- za zadeklarowany termin płatności dłuższy niż 14 dni i krótszy niż 21 dni – 10 pkt 

- za zadeklarowany termin płatności 21 dni Wykonawca otrzyma – 20 pkt 

 

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

7. Jako najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 



8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  zamieści informację o wyborze na stronie 

internetowej. 

 

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 6. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zamieszczenia  informacji 

o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze 

najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres 

obowiązywania umowy i nie będzie  podlegała waloryzacji . 

 

VIII. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty: 

Dokumenty wymienione w treści Zaproszenia do składania ofert. 

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy składać do dnia  4.08.2017 r. do godz. 10 00 w sekretariacie Urzędu Gminy Czernice 

Borowe, ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z 

pkt. l. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez 

otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić 

zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
 

X. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  4.08. 2017 r. o godz. 10 15  w siedzibie Urzędu Gminy 

Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe – sala konferencyjna 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, czasu podstawienia autobusu 

zastępczego oraz terminu płatności faktury. 
 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Jadwiga Tyburska : tel. 23 674 60 66 

wew. 34 

 

 

 

 



XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi 

zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 

 

Czernice Borowe, dnia27.07.2017r.                        

                                                                                                    WÓJT  

                                                                                        /-/ Wojciech Brzeziński 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy. 

2) Załączniki od Nr 2 do Nr 6. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


