GMlNA MOCHOWO

Mochowo, ul. Sierpecka 2
09 - 214 Mochowo

Mochowo, dnia 19.12.2017 r.

(3)

Znak sprawy; RGK.271 .49.2a17

Zapytanie ofertowe

postęport anie prorł,adzone rł, oparciu o Regulamin udzielenia zamóvt icti publicznrrclr o lł,artosci
nieprzekraczającej wy razonej w zł otvclr rórł,nowartości kwotv 30. 000 c u ro

Zamawiający: Gnrina Moclrow.tl
Arlres do korespondencji: Moclrołr.o, ul. Sierpecka2,09
tei. 24 ż76 - 33 * 33, faks ż4 ż76 - 33 - 33 rt erł,. 221
I.

*

2l4 Mochou,o

zaplasza do złozenia ofert cenowych na dowóz i odwóz uczniów dofz
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewiczaw Bożewie
i Publicznego Gimnazjum im. gen. EdwatdaŻółtowskiego w Mochowie
w 201,8 roku, gm. Mochowo
II. Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przeclnliotcttl zamórł,ienia jest
Przedmiotem zamówienia jest dowozenie

i

odwozenie dzicci do i z Szkołv Podstarł,orł,cj
inr. Adarrra Mickierł,icza w Bozewie i Publiczrrcgo Ginrrrazjum inr. gen. Edr,t arda
Zółtor,t skiego \Ą, Mochor,vicl z nriejscclwclści ntr tercnie €;nriłrv Mocłrort,o środkamitransportu
lVvkonawcv w ilościok. 140 knr clziennie oraz rcalizacja przełł.ozó,tł,okazjonalnych, rórł,nicz
lv dniacir intrvclr niz dni nauki szkolnej, którvclr konieczność realizacji wvnika z organizacji
pracv piacórt ek oślł,iatowvchotaz organizacji roku szkolnep;o. W przypadku ałvarii
\Ą/vznaczonego autobusu wykonarł,ca poclstawi t,liczwłocznie, nie późriiej jedłrak niz lt, ciągu
1 gtlclzirrv od polt stania awarii, autobus spcłrri;rjtlcy właściwewVnragania tcclłriczne w ruchu
drogorł,vm. W okresie zimolł,\rm pojazcly dorł,ozącc dzieci tlluszi] bvć ogrzcrł.iłne. Autokan,
pclw,intrtl zrrirjdorł,ać się w barclzo dobryrrl stanie tcclrtricznvnr i spehriać wymogi określorre
przcz przepisy prawa. Liczba nric.jsc siedzącrrch rł, autobusie nie porł,inna bvć nrłriejsza rriz 38.
Miejscem rozpoczęcia i zakończenia dzienłrej pracrl autobusu z kicrowci1 (,,r,r,,konanie traslr
o długościok. 140 km) jest plac przy Szkolc Podstaworł,cj inr. Adama Mickieą,iczaw Bozerłlie.
zanrarł.iający finansuje jedynie przewóz clzjeci oc1 pierlł,szej do ostatniej irriejscow,ości,
zgodnie z lrasą przejazdu autobusu. Zanrawiający rric ptlkrvrł,a dojazdu autobusu zbazv i na
bazę \Ą/vkoilavvcv.

SzacuIlkowa ilośćkilometrów 691gykclnania lł. roku 2018 - 15 000 km

ż, Tcrnrin realizacji: od 02.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
3. Wzór unlołvy statrowi zalącznlk nr 2 do niniejszcgo zapytania ofcrtclrł,c8c,l.
4. trdv]<oIraw,ca z1.ą,iązanv jest ofertą 30 drri.
5. Bieg iernrirlu związania ofertą rozpoczyllJ się wraz z upłv,,t cnr tcrmirur składania ofert.
6. Do niniejszego postępowania nie rrrają zastosoł,ania przcpisy ustawv z dnia ż9 sŃcznia

2004

roku Prawtl zamórł.ień publicznyclr (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwaną dalej ,,ustav\,a".
Szat'ulrkowa wartośćprzcclrłiotu rriniejszego zarrrólł,ienia nie przekracza kvvotv clkrcślone;

łr,, art.

4 pkt. 8 ustaw,v.

III. Warunki udziału w postgpowaniu
1. trĄ/ykorlawca musi posiadać uprawnicnia, tzn. prclwadzić zarejestrolł,aną

\Ą, Krajolł,vnr Rejestrzc
działahrc;śćgospodarczą, \Ą/ zakresie objętyp
przeclmiotorĄry-m zanrówieniem oraz posiadać aktualrrą licencję na wvkonlz-lt,anie przerł-ozu

Sądowvrn

lub iłrntrrlr orgarric cwidencji

ostib.

2. Wvkonawca nrusi dvsponow,ać potcncjałem techniczllvln: tj. zapewrri co rTajn'Ńej 2 autobusv
posiadające aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NW lub przedstałł,i pisenrne
zabaw:,ązania ilrrryclr podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego,
3. Wvkorrawca musi dyspono,w,ać osobami zdoln\rmi d.o wrrkonania zamówienia, trĄ. tvnr celu
składa oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczvć w łl,yft6nyry7aniu zamółvienia posiadają
wvlll gane uprawnienia d o kierolł.ania autobusem.
Ł]

4. Iń/ykonawca musi okazać się aktualną polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej u/ zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.

IV. DokumenĘ jakie Wykonarłca powinienzałączyć do oferty:
1. Zamawiający l^/ymaga, aby każda oferta zawietała minimum następujące dokumenĘ:
1) wypełniony i podpisany ptzez osobę uprawnioną formularz ofertowy wg załączonego
]^/zoru f ormularza o fertor,r,,ego,
2) licclrcję na przewozy pasazerskie,
3) lł,\rkaz sprzętu niezbędrrcgo do realizacii zamówienia wraz z informacją o podstiłwie
clvsponorłrania turr zasobem, 2 11.ykorz\rstanienl wzolu - zał. nr 3,
1) clpłaconą polisa1 lub inny dokurrrent potw,ierdza jącv, że Wykonałtca jest ubezpieczonv od
oclpolł,iedzialrrościcirwilnejw zakrcsie prowadzonej działalnościgospodarczej,
5) ośvviadczenie, że osobv, które będą uczcsttriczyi! 1v 1yykgn\rlt aniu zanrów,icnia posiadają
!Ąr\r[ia8ane uprarł,nienia, z wyftolzvstaniern wzoru - zał. nt 4.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się
1.

2.

Zamawiającego

z Wykonawcami

otaz
i dokumentów.
lVszelkic oślr,iadczelria, lł,nioski, zaw,iadorrrienia ortrz itrfornracje Zanrarł,iającv i Wykonawc1.
mogą przekaz\rrł,ać pisemnie/ za pom()cą faksu lub drogą clcktroniczną.
Zarr-rawiającv podkreś7a,że łv celu zaclrowania reguł równego traktorł,ania Wykorrawcórł, nie
przełt,icluje udzielarria odpowiedzi rrar pytania clotyczące postęporł,ania cl udzie]enic
pt zekazywani a oświadczeń

ct-l ii1 zad alł.atlc dro ga telef ołri cztla.
trVvkonar,ł,ca, kt(lry Llzl:.a za rriezbędne uzysftą,,r,1" 1ł,yjaśnieńdotvczącrrclr postępowania
o udzielenie zalr-Lóu,ietria, połvitrien wvstąpic z zapvtanienr clo Zamalł.iająccgtl vt, sposób
łt,skazał,t\. łt ust. 1.

zanrółr,

i

Ffż€kazał zapfoszeni

ia_r.-.a-.-=-r,

vI. osobv po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1.

Ż.

Osobą upraw,trioną c1o kontaktowania się z Wyk6nawcanri i udzielania lł,vjaśnieńdotygzą6lz6h
postęptllł,ilnia rt jcst Ert a Koprlcińska, tal. 24276 33 33, e-mail: zpubliczrre@moclrowo.pl.
Wrrkonart,ca rrloze zwtócić się do Zanrawiające5;o cl wyjaśrricrrie istotnrlch warunków
udzielerria zamówienlą 1. goclzinaclr pracy, tj.: porrieclziałek, śrocla - piątek od 7:00 do 15:00
!n,e -,yto]:ck od 8:00 Co 16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferĘ cenowei
1. Ofertę tralezv zlcłżvćw nicprzejrzvstej i zarr'kniętej kopcrcie umieszczając rra niej nazwę i adres
zanrałw,iającego/ nazłl,ę i ac{res Wvkotralt,cy oraz napis: Oferta ceno\ĄIŁl na zadanie ptr. ,,Dołtlóz
i odrtóz ucznióvt, do/zSzkc'ly Poclstawowcjirrr. Adana Mickierł,icza w Bozewie i Publiczrregcl
Gimnazjunl im. gcrl. Eclwarcla Zółtowskiego w Mochowie łt 2018 rokr_l, gnr. Moclro\Ą,o" nic
tltwierać r:rzed dnicm 28.12.2017 r., godz.10:00.
..iffi

-?, PrZeSłać dre$ą ełektrOni€Zną trdreS e mail,,,r--,,,,,,,,,,:-ffi_
4. Ofertc nalezy sporządzic czvtelnie, w jęzvku polskirrr, ,rł oparciu o forrrrularze stanowiące

5.
6.

załączrriki do niniejszego zŁlpIoszenia.
Oferta nie nrozc zarł,ierać znrian ani uzupełnieri z wyjątkiern Wch, które wyŃkajt1 z instrukcji
łvydanvclr przez Zar-narł,iającego, lub które są konieczne do korckty błędów popełnionvch
pr7,e7 S/ykorrarł,cę. W Ęirr przvperdku dokołratrc korekty muszŁ.! brrć parafo\Ą,anc przez osobę
lub osoby uprawniot-tc do rł.vstępolł. ania,tł. imieniu Wvkonar.ł.cr..
Dokunlcnty, którvclr żąda Zamawiający, 1lluszi1 brrć przedstavvione lł, formie orvginału lull
kserokopii poświadczonej ztr zgodność z oryginałeffI przez osclbę lub osobv uprarł,nionc cln
łłrvstępowaniałl, irnieniu Wykonawcy, przy czylT, rv przvpadku Wrrkorratł,cótĄ, \Ą,spćllnie
ubiegającyclr się o udzielenic zamówienia clraz w przypadku podmiotórł, trzcciclr kopic
dokumentów clotyczącvclr cldport ieclnio Wykonart cy lub tyclr podmiotółv st1 poświaćiczana za
zgodrrośćz oryginałeffl przaz Wvkonau,cę lub te podnriclty (zgodrrie z wy,borem Wrrkonawcrł.

7. W

8.
9.

przrrpaciku. gciy irrformacje zał\.arte łt, ofcrcie stanorł,ią tajerrrnicę przedsiębiorstlł,a
łr, rozurrricniu przepisów ustarł,v o zwa]czaniu nieuczciwej konkurencji, ctl clo któr\rch
wrrkonawca zasttzega, zc nie mogą bvć udostępniałre intrytrl uczcstnikclm postępoł\,ania,
muszą być oznaczone klauzulą ,,Infornracje statlowiącc tajemnicę przedsiębiorstwa
l,t rozunrictriuart, 11 ustałvvzclrria16krł,ietlria1993t.ozlą,alczanjunieuczci,lł.ejkonkurcncji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 zc zn.)"
Zadne clokumentv ł,clroclzące vt, skład ofcrtv lub przedłozone przed podpisaniefil ulTro\Ą/y,
\Ą1 tvnl rów.niez przedstaw,iclt-tc \Ą7 formie orrrginałólł,, nie pclcilegajł zrł,rtlttlwi przez
.

Zarllawia jącego.

wszclkic koszttr zrł,iązane z przygotovt,tll-tictll ofcrtv ponosi wykotrawca,
10. Wrrkona\Ą/ca n-Ioze wprowadzić zmianv lub w,vcofać złożonąofertę pod u,arunkiem, ze
Zanrałł.iając\rotrzvtlra piselntre powiadonrienie o r,ł,pro,tł,adzeniu zrrrian lub ,wr.cofaniu przcc1
upływem ternrinu składania ofert. Wykonawca nie rrroze rt vcofać ofertv ąni 1ł,prowadzic
jakiclrkolwiek zmian

rt,

trcści ofertv po upłl-wie terminu składania ofert.

11. Złożona oferta nTa obejmolł,ać całośćzanr(lw.ictia,

VIII. Miejsce składania ofert
1. Oferte ccno\Ą/ą nalezv złożvcu, siedzibie Zamawia|ąccgo, tj. Urząd Grrrinlrłr. Moclrowie,09 ż14 Moclroli,o, ul. Sierpccka 2, w terrrrinie c1o dnia ż8.12.2a17 r., godz. 09:30.
2. Zanrarł,iającv mozc podjąć decvzję w sprawie utriewaznienia postępoł,ania o udzielenie
zamó,w,ienia bez p odania pr z1l czy ny,
3. Za ternriłr złożaniaoferty przyjrrrujc się datę i goclzinę lł,płvłtuofertv clo Zamiłrł,iającego.
4. Zatnawiający nie przelł,iduje publiczrrc.j sesji otwarcia ofert.
IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
załączonvm formularzu ofertort Vm, nalcz1, przedstałr,,ić cenę ofertorł,a brrritci za
ą.ykotratrie przedmiotu za nlówienia.
2. Wartośćcenową nalezv poclać łv złotvclr polskich cyfrą - z dokładnościądo dwcjch nriejsc po
przecinku clraz słorł.nic.
3. Cetra pow,inrra zalt ierac' rł,szelkie kosztv związane z łvvkonanicnr przedmiotu zanółłlietria.
li. lVszcikie rozliczctlia ponriędzv Zarłrart iającym a Wykonar,vcą odbl.rvać się będą rł. złotych
polskich.
5. Ccrra podana przez W\rkonawcę za ślł,iadczclrlądestrł*ę/usługę/robo@dewłałąjest
obowiązująca przez cały okrcs wazności ul]lowv i rrie będzie pocllegała waloryzacji w okresie
jcj tr..t,ania. Zanrawiający wybicrze ofertę odpolviaclającą lł.szystkirł postawlonynr pIzez nicgtl
w\Ą1-1o;io11-1, o irajnizszcj cenie lub rrajkorzrlstniejszrlm bi]arrsie ccrry i irrtwclr krvteriów occtlv
oferty.
6. Zamawiający nie przełr,iclujc udzielania zaliczek na poczet wvkonania zanrór.ł.ict,tia.
7. Nalcznośćpłatna będzie pe uakeń€zeniu
, rł, ciągu 14
dni od datv otrzvmania przez Zanrałł,iającegopra\Ąiidłorł,o wystałtiotrcj faktury/rachunku.
Szczegółort e zasady wvpłatv wynagroclzenia zi;stałv przedsiawioIrc u, Projekcie Umowy,
sianołvitlcvlmZalącznik Nr 2 do zapvtar-ria.

1. Na

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Zaniłwiający wybiera najkorzyshriejszą ofertę na pclclstawie kryterió\Ąr ocen\r ofert spośród
ofcrt nje podlegającvclr oclrzłlceniu.
2. Wvbór najkorzysflritjszej oferty zostanie dokonany według następując]rch krvteriórt
:

Kryterium

Lp.
1.

SIlMA

3.

Cena

Liczbapunktów (waga)
100

100

1d kazclyrn z kryteriórt, ocena bęclzie clokclnantr z dclkłaclnościądo dwóch rrriejsc po przecirrkr_r.

4.
5.

Punkty przyznanew poszcze1ólnych kryteriach danejoferĘ zostaną do siebie dodane.
Zamawialący udzieli zamówienia lĄ/ykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę
punktów.

XI. Informacie o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze

2.

najkorzystniejszej oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców,którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
ZanawiająqI zawtze umou/ę z wybranym Wykonawcą po ptzekazaŃu zawiadomienia
o wyborze łVykonawc}, ale nie później niż w terminie związaŃa ofertą,

1)

reiestrt* łr*b z eenHałnei ełvideneii i in{erma§i e działałneśęi
akttłałn},edpis z łtłaśeiłt-ete

ffspodafezei,

Wvkonawca, którego oferta została n vbratra uclrrrli się od zawarcia ul-t}o\,\,\,/
zamał,iający łt \rbierze kolejną ofertę najkorzystnicjszą spośród zlożclnych ofert, bez
pf zeproM/a dzaŃa ich ponc.łnej occłry.
Dcl prowadzonego postępowania nie przvsługują Wykonałvcoilr śroclkiochrony prawnej
clkrcślotre w przepisacłl Ustawrl Prart o zamółvień publicznlrgh tj. odrł,ołanic, skarga. Jezeli
wrrkclnawca, którcgo ofcrta została rł,vbrana uchyli się od zalt,arcia umowy, zanrawiirjący
rt,vbicrzc koiejrri1 ofertę rrajkorzvstniejszą spośród złozclnygĘ ofert, bez przcprowadzania ich

4. Jezeli
5.

ponor,t,nej ocenv.

6. Do

prowadzonego postępolł,ania nie przys}rrgrlą Wvkona\ĄIcom środkiocirrony prarł,nej

określc;ne w przepisirclr Ustarł,y Prawo zamółt ień publicz1-1vcl-r tj, odłt ołanie, skarga.

Załączniki:
1. Fornrularz ofertołt \r
2. Projckt umo!"Ąl}r
3. łVykaz sprzętu niezbędnego do reaiizacji zamółt ienia
4, Osrviirclczenie, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonyłł.aniuzanrówienia posiadają
wvln a8ane uprarvn ictri,r

ZATWIERDZIŁ:

GMINY
Tomaszewski

