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Zapytanie ofertowe Nr GZEASiP 4464.3.2018 
na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoroszyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Nysie, ul. Grodkowska 54 w roku szkolnym 2018/2019. 
 

 
 

I. Zamawiający 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach 
ul. Nyska 11,  48-320 Skoroszyce , tel. 77 431 80 96 
NIP 753-10-63-942  Regon 001168291 
 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Skoroszyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie, ul. Grodkowska 54 w roku 
szkolnym 2018/2019”. 

Wykonawca zapewnia bezpieczny i punktualny dowóz   18 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Skoroszyce we wszystkie dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i 
wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze 
powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozu na  trasach. Zamawiający 
zastrzega, że liczba dzieci dowożonych może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Zmiany 
obejmować mogą  również kolejność trasy opisanej w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 
zapytania, ze względu na złożenie nowych wniosków przez rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia lub 
rezygnacji z dowozu. O zmianach w kursach Wykonawca będzie informowany z co najmniej 1-dniowym 
wyprzedzeniem. Podane ilości uczniów są ilościami przewidywanymi i również mogą ulegać zmianom. 
Zmiana ilości dni wykonania usługi może także wynikać ze zmian organizacji roku szkolnego 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Przewoźnik otrzymuje wynagrodzenie za faktycznie 
przejechane kilometry zgodnie z zaplanowaną trasą: 

1) Planowana trasa dowozu: Giełczyce – Brzeziny – Skoroszyce – Pniewie – Chróścina – Skoroszyce 
– Czarnolas – Skoroszyce – Nysa. Szacunkowa liczba km na trasie: 50. (Liczba km może ulec 
zmianie po złożeniu nowych wniosków przez rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia lub 
rezygnacji z dowozu). 

2) Planowana trasa odwozu: Giełczyce – Skoroszyce – Brzeziny – Skoroszyce – Pniewie – 
Chróścina – Skoroszyce – Czarnolas. Szacunkowa liczba km na trasie: 50. (Liczba km może 
ulec zmianie po złożeniu nowych wniosków przez rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia lub 
rezygnacji z dowozu). 

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:  
1) odbiór dzieci z domu pod wskazanymi adresami lub miejsca zbiorczego  – godziny odbioru ustali 

Zamawiający z Przewoźnikiem; 
2) dowóz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie; 
3) odbiór dzieci z Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Nysie  – godziny odbioru ustali Przewoźnik 

z Zamawiającym po otrzymaniu rozkładu zajęć z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie; 
4) dowóz do domu lub miejsca zbiorczego; 
5) planowana liczba dzieci z poszczególnych miejscowości: 

 Skoroszyce –  8 
 Pniewie – 1 
 Chróścina  – 3 
 Czarnolas – 1 
 Brzeziny – 2 
 Giełczyce – 1 

 
3. Wykonawca zatrudnia we własnym zakresie osobę sprawującą opiekę nad przewożonymi uczniami. 

Jednocześnie zaznacza się, że osobą sprawującą opiekę nie może być kierowca. 
Wymagania dotyczące opiekuna:  
Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do czynności prawnych. 
Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w 
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trakcie przewozu dzieci,  zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu 
dzieci niepełnosprawnych, doprowadzenia  i przyprowadzenia z samochodu do szkoły każdego dziecka. 
Opiekun musi być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
4. W trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian zajęć szkolnych Wykonawca 

zobowiązany będzie kontaktować się z rodzicami i wychowawcami z SOSzW w Nysie. 
5. Dzieci dojeżdżające mają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń 

pojazdu. Gmina w obecnej chwili nie posiada zgłoszeń od rodziców dotyczących przewozu osób na 
wózkach inwalidzkim itp. 

6. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) dowożenia i odwożenia uczniów z zachowaniem zasady, że uczniowie dowożeni są do szkoły nie 

później niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i odebranie po zakończeniu zajęć bez zbędnej 
zwłoki, 

2) przewozu uczniów środkiem transportu spełniającym normy do przewozu osób niepełnosprawnych, 
pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, 

3) w przypadku awarii wyznaczonego samochodu  Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu  30 minut od powstania awarii, samochód  spełniający właściwe wymagania 
techniczne w ruchu drogowym, 

4) w przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty 
przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego, 

5) pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC, NNW, 
6) zapewnienia przewożonym uczniom niepełnosprawnym opieki podczas dowozu oraz bezpiecznych i 

higienicznych warunków przejazdu, 
7) wymaga się aby przewozy odbywały się w ramach przewozu zamkniętego, obejmującego tylko 

uczniów i opiekuna. 
 
III. Termin wykonania  

1. Termin wykonania zamówienia od 3 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. z wyłączeniem dni, w 
które nie będzie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w roku szkolnym 
2018/2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie. 
 

IV. Termin związania ofertą  
Termin związania z ofertą obowiązuje przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą. 
 
V. Opis i sposób przygotowania oferty. 
Ofertę należy przygotować według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać nazwę, 
adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie brutto i netto. Oferta musi być opatrzona podpisem. 
Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Oferowana cena jest ceną ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę. 
Do oferty należy dołączyć: referencje, kopie licencji/zezwolenia na przewóz osób, informację 
o posiadanych środkach transportu. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być 
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania oraz złożenia oferty. 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
 
VI.      Miejsce oraz termin składania ofert. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gminnym Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, 48-320 Skoroszyce, ul. Nyska 11  lub przesłać 
pocztą tradycyjną na w/w  adres i oznakować w następujący sposób: 
 
Nazwa oraz adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 
ul. …………………………………..………………....,   … - ….. 
………………………………………… 
„Oferta w postępowaniu na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoroszyce do 
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Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie w roku szkolnym 2018/2019”. 
 
Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu oferty do 
Zamawiającego).  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
VII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) i kwoty te wpisuje słownie w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszego zapytania.  
2. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
4. Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.  
5.Zaproponowana cena dotyczy jednego kilometra i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
 
VIII. Kryteria oceny ofertowe 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena   - waga kryterium: 100 % 
 
 
IX. Informacja dotycząca najkorzystniejszej oferty 
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą 
elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 
umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skoroszycach oraz Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Skoroszyce i GZEASiP Skoroszyce. Zamawiający zawrze z wybranym w postępowaniu 
Wykonawcą umowę w uzgodnionym miejscu i terminie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez 
wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z 
Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniana jako kolejna najbardziej korzystna. 
 
X. Warunki unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty 
Zamawiający unieważni postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli: 
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania ofertowego, 
b) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, 
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, 
d) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
 
XI. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Tadeusz 
Kosecki, tel.  77 431 80 96; 
 
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych natomiast w 
przypadku wyboru danej oferty obejmuje również wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych 
(imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) na stronie internetowej Gminy Skoroszyce, 
Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
 

 
 
Skoroszyce 01 sierpnia 2018 r.      Tadeusz Kosecki 
 
         Kierownik GZEASiP 
 


