Załącznik nr 3 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o
wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro
Zespół Szkół w Malawie, 36-007 Krasne, Malawa 199A
tel./fax. (017) 85 54 225
Adres strony internetowej: www.zsmalawa.pl

Malawa, dnia 04.09.2017 r.

Jednostka prowadząca sprawę

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkół w Malawie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia:
Przewóz 11 uczniów na trasie Malawa „Góra”, Malawa „Zagóra” do Zespołu Szkół
w Malawie i z powrotem”.
Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów zamieszkałych w miejscowości
Malawa do i z placówki oświatowej Zespołu Szkół w Malawie w roku szkolnym 2017/2018
zgodnie z planem lekcji przedstawionym przez dyrektora placówki oświatowej (w trakcie
roku szkolnego plan lekcji może ulec zmianie). Tabor przeznaczony do realizacji zamówienia
pozostaje w dyspozycji dyrektora zgodnie z przedstawionym planem zajęć. Dowóz uczniów
do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami),
w okresie od 1 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r., z wyłączeniem przerw świątecznych
i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć.
Dowozem będą objęci uczniowie zamieszkali w miejscowości Malawa przysiółek
„Zagóra” – 10 uczniów oraz „Góra”- 1 uczeń i dowożeni do Zespołu Szkół w Malawie.
Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według
obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie co do charakteru
przewozów z oznakowaniami. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu
Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu
drogowym.
Wykonawca zapewni przewożonym uczniom warunki bezpieczeństwa, wygodę,
w szczególności miejsca siedzące. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie według
rozkładów i godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian godzin dowozu i odwozu
w trakcie roku szkolnego.
Wykonawca zapewni odpowiednią opiekę nad uczniami na w czasie przewozu.
Z tytułu świadczenia usługi dowozu uczniów do szkoły Wykonawca będzie pobierał
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/10 kwoty wynikającej z kalkulacji kosztu dowozu
i odwozu wszystkich uczniów określonej w ofercie.
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania kierowców z pełnymi kwalifikacjami
oraz zapewnienia i utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie
umowy. Środek transportu musi posiadać aktualne badania techniczne oraz wyposażenie
(sprzęt gaśniczy, apteczki) odpowiednie dla rodzaju pojazdu i zakresu usług.
Termin wykonania zamówienia: od 11 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
60-13-00-00-8
Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
opis zamówienia, w tym kod CPV

Termin składania ofert: 08.09.2017 r.
Miejsce składania ofert: oferty należy składać w Zespole Szkół w Malawie - sekretariat,
36-007 Krasne do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00. Oferty złożone po terminie będą
zwrócone wykonawcom bez otwierania.
Forma składania ofert: na formularzu ofertowym
Wymagane załączniki:
- wypełniony formularz ofertowy
- wykaz pojazdów którymi Wykonawca będzie wykonywał zamówienie

Wybór oferty nastąpi zgodnie z „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”, wprowadzonym
Zarządzeniem Wójta Gminy Krasne nr 81/2015 z dnia 03.08.2015 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół w Malawie

