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oGŁoszENlE o PRZETARGU

Usługa przewozowa - dowóz i odwóz ucznióW : szkół podstawowych i przedszkoli

w Gminie Poniec

oGŁoszENlE o PRZETARGU

Gmina Poniec ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Usługa przewozowa - dowóz i odwóz uczniów: szkół podstawowych i przedszkoli

w Gminie Poniec"

1. Zamawiający: Gmina Poniec, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24

2'Tryb zamowienia: przetarg nieograniczony (ań. 39 ustawy Prawo zamówień

publicznych)

3. Specyfikację lstotnych Warunków Zamówienia mozna odebraÓ osobiście w Urzędzie

Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24,64-125 Poniec, pok. Nr 9 w godz. 8.00 - 15.00'

S pecyf i kację l stotnych Wa ru n ków Za m ówie n i a wraz z załącznikami Zamawi aj ący

udostęp n ia na stron ie inte rnetowej rłłrrw' pon iec. pl

4. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przewozowej Środkami transpońu

wykonawcy, obejmującej dowozuczniow: szkoł podstawowych i przedszkoli na zajęcia w

gminnych szkołach i placówkach oŚwiatowych oraz odwóz uczniów po zajęciach wg

rozkładu jazdy ustaloneg o przez zamawiającego. Średnia miesięczna iloŚć kilometrów

przewozów wynosi ok. 9 500 km.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń wariantowych lub częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia - rok szkolny 201712018.

7 ' o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, ktorzy:

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu osÓb

w komunikacji krajowej, zgodnie z wymogami ustawowymi.

b' ZapewniąrealizaĄę usługi Środkamitransportu w bardzo dobrym stanie

technicznym w ilości : 5 autobusów, w tym: 3 autobusy na co najmniej 60 miejsc

siedzących,1 autobus na co najmniej 56 miejsc siedzących oraz 1 autobus na co

najmniej 50 miejsc siedzących.



c. Posiadają niezbędnąwiedzę i doświadczenig, oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

d' Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

usługi {zamówienia)'

e. Nie podlegająwykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 29 stycznia2ao4 r. Prawo Zamówień Publicznych fi.t. Dz. U. Z2O15 r.

poz'2164 zpóżn zm.)

f ' Przyjmąwarunki umowy określone przezZamawiającego'

8. Przy wyborze ofeńy zamawia1ący będzie kierował się następującymi kryteriami:

8.1. Cena zajakąoferent zobowiązuje się zrealizowac 1 km usługi przewozowej - waga

60%

8.2' Czas podstawienie pojazdu zastępczego _ \,vaga 40 alo

9. ofeńę przygotowaną i opisanąW sposób określony w Specyfikacji lstotnych

Warunków ZamÓwienia naleŻy złoŻyc w terminie do 28 czer\Nca 2a17 r. do godz' 1000 w

Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24,64-125 Poniec , pok. Nr 3 sekretariat

1 0. Termin związania oferenta z ofeńą - 30 dni od daty ustalonej dla terminu wpływu

ofert.

11. lnformacji w sprawie postępowania przetargowego udziela PanZdzisław Ambrozy

inspektor lnwestycji, Zamówień Publicznych i Drog w Urzędzie Miejskim w Poniecu , ul .

Rynek 24 ,64-125 Poniec , tel. 065 5731533.


