
Gmina Siennica
05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1 .

NIP 8222147162

Oś. K. 4464.16.2014

Siennica, dnia 11 sierpnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi
i młodzieżą szkolną:

a) do godz. 7.50 - 17 gimnazjalistów do Zespołu Szkół w Siennicy z miejscowości:

Nowa Pogorzel, Dąbrowa - Zalesie, Nowe Zalesie, Kośminy, Lasomin, Bestwiny

i powrót o godz. 15.30.

b) do godz. 8.00 - 10 uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do Publicznej

Szkoły Podstawowej w Starogrodzie z miejscowości:

Julianów, Pogorzel, Siennica (ul. Ogrodowa, ul. Strażacka, ul. Krótka), Zglechów, Nowy

Zglechów, Dłużew, i powrót o godz. 15.00.

c) do godz. 8.45 - 15 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy z miejscowości:

Majdan, Dłużew, Wólka Dłużewska, i powrót o godz. 14.30 (dodatkowo dwa razy

w tygodniu tj. w poniedziałek i w piątek dodatkowy odwóz dzieci o godz. 12.50).

la. Zamawiający zastrzega, że określona liczba uczniów objętych dowożeniem może ulec zrmarue

w trakcie roku szkolnego.

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane zgodnie z kalendarzem roku szkolnego

2014/2015 tj. od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r. z wyłączeniem następujących terminów:

a) zimowa przerwa świąteczna: 22.12.2014 L-01.01.2015 L

b) ferie zimowe: 19.01.2015L-01.02.2015 L

c) wiosenna przerwa świąteczna: 02.04.2015 L-07 .04.2015 L

3. Oferta powinna zawierać:

- aktualne zezwolenie, koncesję lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób,

- kopię dowodów rejestracyjnych autobusów poświadczonych przez wykonawcę za zgodność

z oryginałem - wnioskodawca musi dysponować sprawnymi, zarejestrowanymi pojazdami (jeden



pojazd w rezerwie, który w razie awarii w/w jest zobowiązany podstawić w celu wykonania

usługi),

- oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu opieki nad dziećmi w czasie dowozu,

- kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem ważnej polisy, a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa (ważność polisy obejmować musi okres realizacji przedmiotu

zamówienia),

4. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica

w terminie do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 10.00 pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi

21 sierpnia 2014 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 2 I piętro.

5. Do oceny i wyboru oferty Zamawiający przyjmie najniższą cenę brutto dla usługi dowozu uczniów,

Zamówienie będzie przyznane Oferentowi oferującemu najniższą cenę za dowóz uczniów do szkoły,

6. Na kopercie należy umieścić napis:

"Oferta na świadczenie usług w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi i młodzieżą
szkolną w roku szkolnym 2014/2015 "

7. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Myka, 257572020
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Załaczniki do zapytania ofertowego:

l) Formularz oferty

2) Projekl umowy


