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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dowóz uczniów SzkoĘ Podstawowej w Ogrodzieńcu
do Hali Sportowej w Ogrodzieńcu Cementowni

w roku szkolnym 202212023.

Wartośó zamówienianieprzekłaczavłyrńonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO,
do zamówienia nie stosuje się ustawy,,Prawo zamówieńpublicznych".

zatwięrdził:

Ogrodzieni ec, 24.08.2022 t.

OR ZESPOŁU
-PRZtrDsZKoLNE
clłot)UtłŃcu
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Dowóz uczniów Szkoły Podstawowe.j nr l im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu do Flali Sportowej w Ogrodzieńcu
Cementowni w roku szkolnym 202212023.

I. Określen ie Zamawiaj ącego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ogrodzieńcu- reprezentowana przez Dyrektora SzkoĘ nr 1 im. Stefana
Żeromskiego w Ogrodzieńcu
Katarzynę Romańską-Bujak
NIP- 649-223-80-34
REGON -240997243

Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67,42-440 Ogrodzieniec,
Strona WWW: www.sp.ogrodzieniec.pl

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
Elżbieta Trąwińska
tellfax+48 326732058
e- mail: sp1 @ogrodzieniec.pl
Czas ptacy szkoły: 7.00- 1 5.00
II. Definicje podstaworvych pojęć i określeń
Wyrżenia i skróty używane w specyfikacji istotnych waruŃów zamówieniaoznaczają:

1, Zamawiający - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67, 42-440 Ogrodzieniec;

2. Wykonawca - podmiot,zktórymZarnawiający zawarłUmowę, na warunkach określonych
we wzatze Umowy, zńączonym do Zapylania ofertowego;

3. HaIa - Hala Sportowa w Ogrodzieńcu Cementowni OsiedleElizy Orzeszkowej,
42-440 Ogrodzieniec

III. Miejsce i termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia rok szkolny 202212023
Dokładne oznaczenie dni i godzin przejazdów, w jakich powinien byó wykonany dowóz uczniów
do Hali oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęó, a także faktyczna ilośó uczniów korzystających
z dojazdów, ustalone będzie pomiędzy Wykonawcą a ZamawiEącym na ok. tydzień ptzed datą
05.09.2020 r.

Miej sce wykonania zamówienia: Gmina Ogrodzieniec

IV. Opis przedmiotu zamówienia
l. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu do HaIi w roku szkolnym
202212023.

2. Ptzęwóz będzie wykonany autobusami Ptzewoźnika. Pruewoźnik powinien zapewnió
pojazdy dostosowane do ptzewozu dzięci szkolnych. Przewozy uczniów odbywaó się mogą
wyłącznie autobusami szkolnymi- środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne
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Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr I irn. Stęfana Zeromskiego lv Ogrodzieńcu do Flali Sportowej w Ogrodzieńcu

Cęmentowni w roku szkolnym 20ż212023.

ołr.Stone * piŻÓpisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r,- Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. Z

2022 t. poz. 988 zę zm) i innych przepisach związanych z ptzewozem osób, ustawy z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z2022r.poz.180 ze zm).

3. Dowóz uczniów do Hali orazich odwiezienie po zakończeniu zajęó odbywaó się będzie

wedfug rozkładów dni i godzin ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym. Zanawiający

dopuszcza możliwo ść zmiar'.

4. Trasy ptzejazdui wskazanie sposobu rcalizacjiptzewozui

a) Szkola Podstawowa w Ogrodzieńcu uI. Kościuszki 67, 42-440 Ogrodzieniec . Hala Sportowa

w Ogrodzieńcu Cementowni Osiedle ElĘ Orzeszkow ej, 42-440 Ogrodzieniec

dzień tygodnia godzina przewidywana ilość uczniów

poniedziałek 13.35-15.10 18

Środa 13.35-15.10 30

Czwartęk 13.35-15.10 30

5. Przy ustalaniu kosztów ptzejazdu nie są uwzględniane kilometry dojazdowe i zjazdowe
na trasie Ogrodzieniec- siedzib a Przewożnika.
6. Przewoźnik zobowiązany jest, w przypadku awarii autobusu do zabezpieczenia, w ciągu
1 godziny od uzyskania informacji o awarii, autobusu zastępczego dostosowanego do ptzewozu
dzieci szkolnych.
1. Wykonawca zapevłni uczniom przewożonym waruŃi bezpieczeństwa, wygodę,
w szczególności wszystkim uczniom wraz z opiekunem miejsca siedzące. Zamawiający wymaga,

aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą
autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów naposzczególnych trasach.

8. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosźów miesięcznego dowozu uczniów
przy założeniach średnio 3 dni dowozu na Halę. Cena oferty musi zawieraó wszystkie koszty
związanezrcalizacjązadanianiezbędnedo jegowykonania.
9. Zamawiający nie przewiduje mozliwości powierzenia zadaniaPodwykonawcy.
10. Rozliczenie usługi, o któĘ mowa w pkt. 1, następowaó będzie na podstawie ilości dni
dowożonych. Łączna liczba uczniów korzystających z dowozu na Halę może ulec zmianie w
stosunku rocznym.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Ptzewozy odbywaó się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 t.- Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. Z2022 r. poz.988 ze zm,) i innych przepisach związanychzptzewozem osób, ustawy z
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Dowóz uczniów szkoły podstaw"-z#J",,T;:l.frńH;i!;i"rh?E3ł;:eńcu do l-Iali Sportowej w Ogrodzieńcu

dnia 6 września 200I r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z20,22 t, poz. I80 ze zm\.

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie właściwego stanu technicznego środków

transportuo w tym ptzestrzeganie terminów badań technicznych pojazdów, którymi świadczona

będzie usługa.

3. Wykonawca musi zapewnić dzieciom i rŃodzieży bezpieczny ptzewóz, tzn. odpowiednie
waruŃi bezpieczeństwa i higieny.
4. W postępowaniu mogą uczestniczyó Wykonawcy,którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania okreśIonej działalności lub crynności, tj. licencję na

wykonywanie transportu drogowego osób, waznąptzezcały olaes wykonywaniazanówieniai
b) posiadania wiedry i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania waruŃu wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich ttzechlat ptzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzińalności
jest krótszy - w tym okresie - ztea|izowanie dwóch usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów,natzecz których zostńy usługi wykonane orazzałączeniem dowodów, czy
zostńy wykonane lub są wykonywane należycie;
c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym, tj. dysponują autobusami, które
posiada odpowiednią ilośó miejsc siedzących, na cńy okres wykonywania zamówienia;
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia wrv z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
e) poświadczenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej rPrzewoźnik powinien posiadaó umowy
ubezpieczenia z tytułu prowadzonej dzińa|ności w związku z ptzęwozem uczniów na kwotę
co najmniej 70 000 zł.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wytządzonę ptzez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

VI. Dokumenty rvymagane od Oferenta:
1. Formularz oferty wtaz ze szczegółową kalkulacją ceny oferty zgodny ze wzorem stanowiącym
Zńącznik nr 1 do niniej szego Zapylania Ofertowego :

2. Wykaz dwóch wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania waruŃu
wiedzy i doświadczęnia w okresie ostatnich trzech lat przed, upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na ruecz których zostały usługi wykonane, oraz
zńączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według zńącznika
nr 1 do formularza oferty;
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówieniawraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a takłe zakresu wykonywanych ptzez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zńączniknr 2 do formularzaoferty;
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowipek posiadania takich uprawnień -
zńączniknr 3 do formularza oferty;
5. Wykaz z informacją o posiadaniu pojazdu wraz z informacją o ilości miejsc siedzących,
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Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr l im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu do Hali Sportowej w Ogrodzieńcu
Cementowni w roku szkolnym 202212023.

podstawie do dysponowania pojazdem - załączniknr 4 do formularza oferty;
6. Licencja na Wykonywanie transportu drogowego osób, wazną przęz cały okres wykonywania
zamówienia.

DokumentY są składane w formie kserokopii poświadczonej za zgodnośó z oryginńęm przez
Wykonawcę.

VII. Przygotowanie i złożenie oferĘ
1. Oferta oraz zńączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy
stanowiącYchzałączniki do zapytania ofertowego, podpisane ptzęzupoważnionego ptzedstawiciela
Wykonawcy.
2. ZamawiającY doPuszcza ńożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporząd zonych
Ptzęz WYkonawcę Pod warunkiem, że ich treśó, a także opis kolumn i wierszy odpowiadaó będą
formularzom określon ym przez Zamawiającego.
3, Oferta wraz z zńącznikarrti winna byó sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny
zzachowaniem formY Pisemnej. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym
w załącznikach do ofertY) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcz nie ptzez osobę
PodPisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację
PodPisu (nP. wraz z imienną Pieczątką osoby spotządzającej parafkę). oferty nieczytelne zostaną
odrzucone.

4, Zaleca się kolejno Ponumerowaó strony oferty i dokumentów składan ych wraz z ofertą,a w treści
ofertY umieŚciĆ informację, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz
zzaŁącznikanl
5. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udzińuw postępowaniu.
6. Ofertę należy złożyó w 1 egzemplaruu.

IX. Opakowanie i oznaczenie oferĘ
Ofertę wtaz z zńączrikanti należy umieścić w zamkniętej koperci e oznaczonej w następujący
sposób:

(nazwa Zamawiajqcego)

(adres Zamawiajqcego)

(naała (irma) Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

OFERTA- Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr l im. Stefana Zeromskiego w ogrod zieńcu
do Hali Sportowej w Ogrodzieńcu

w roku szkolnym 202212023.

NIE oTwIEMc pRzED 31.0s,202rńdLjP

5/l7



Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr l im, Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu do Hali Sportowej w Ogrodzieńcu
Cemęntowni w roku szkolnym 202212023.

Prued upływem terminu składania ofert Wykonawca możę wp
lub ją WYcofać. Zmiany lub informaoja o wycofaniu oferty winny byó doręcz onę Zamawiającemu
na PiŚmie Przed upłYwem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub
wYcofaniu ofertY winno byó opakowane tak jak oferta, a koperta zawienć dodatkowe oznaczenie
Wtazemi,,ZMIANAo' lub,,WYCOFANIE''.

X. Terminy
1. okres związaniaofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
2. OferĘ naleĘ złoŹryó w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu
uI. KoŚciuszki67r 42,440 Ogrodzieniec, w sekretariacie nie później nż do dnia 31.08 ,2022 n do
godz,10:00.
3. W PrzYPadku ofert Przesłanych drogą pocźową (przesyłka polecona lub poczta kurierska), jako
terminzłożeniaofertyzamawiającyprzyjmieterminottzymaniaprzesyłki.
4, WszYstkie ofertY otrzymane ptzęz Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom nie otwartę.

XI. §posób obliczenia ceny.
1, Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w PostęPowaniu i okreŚli, czY kaZda z ofert spełnia wymagane waruŃi, czy zostałaona prawidłowo
PodPisana omzczY jestzgodna zwmaganiamiprzedstawionymi wzapytaniuofertowym.
2. oferty wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

Cena wykonania przedmiotu zamówienia: 1007o
3, Za najkorzYstniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny
ofert uzYska najwYższąliczbępuŃtów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

XIL Istotne dla stron Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umorvy
w sPrawie zaPYtania ofertowego - stanowią wzór umowy na świadczenie usług przewozowych.
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Dowóz uczniÓw Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu do Hali Sportowej w Ogrodzieńcu
Cementowni w roku szkolnvm 202212023.

UMoWA
NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH

WZÓR

zawarta w Ogrodzieńcu w dniu ......,,.. ...... r, pomiędzy:
Szkoła Podstawowa nr l im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu w Zespole Szkolno_
PrzedszkolnYm W Ogrodzieńcu- reprezentowana przezDyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ogrodzieńcu
Katar zy nę Romańską-Buj ak
NIP 6492275822, zwaną dalej ,,Zamawiającym''

a

zw arry m dalej,, Wykonawcą".

Częśó I - Postanowienia ogólne

§11. ZamawiającY zamawia u ptzewoźnika usługi przewozowe o zńązane z ptzewozem uczniów
do Hali SPortowej w Ogrodzieńcu Cementowni OsiedleElizy Orzeszkowej,42-440 ogrodzieniec,
w roku szkolnYm 2020l202lna trasie Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67- Hala
sportowa w ogrodzieńcu cementowni, osiedle Elizy otzeszkowej 13
2, PtzewoŹnik oŚwiadcza, że posiada niezbędną wiedzę, potencjał ekonomiczny, osobowy,
odpowiednią bazę samochodową do rcalizacjininiej szej umowy.
3. ofertawykonawcy stanowi zńącznikdo umowy ijej integralnączęść.

Częśó II- Realizacj a ptzewozltuczniów

§21. ptzewoźnikzapewnico najmniej 1 autobus ptzewożący dzieci
2, W okresie zimowYm w czasie mrozów, przewoźnik ptzygobĄe autobusy w taki sposób
abY zaPewniĆ we wnętrzu autobusu dodatnią temperaturę jużyzedrczpoczęciem jazdy.
3, PrzewoŹnikodPowiada zabezpieczeństwo osób przewozonych w czasie rcalizacjiusługi.4, DowozY uczniów do Hali Sportowej w Ogrodzieńcu Cementowni będą rcalizowane w
Wznaczonych dniach na określonych trasach w roku szkolnym 2022/2023:
' Szkoła Podstawowa nr l im. Stefana Żeromskiego w Ogro dzieńcu - Hala Sportowa
w Ogrodzieńcu Cementowni
a) Klasa- 7a; dzień- poniedziałek; godzina- 13.35- 15.10
b) Klasa- 8a; dzień- środa; godzina- 13.35 * 15.10
c) Klasa- 8b; dzień- czwartek; godzina- 13.35- 15.10

5. przewoźnikzapewni odwóz uczniów po zakończeniuzajęó.
6. Dokładne oznaczenię ptzedzińów czasowych i przystaŃów w jakich powinien
bYĆ wYkonanY dowóz uczniów oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęó, atakże faktyczna ilośó
uczniów korzYstającYchzdojazdów ustalone będzie pomiędzy Wykonawc ą aZamawiającymna co
najmniej tydzieńptzed datą 05.09.2022 r.
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Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu do Hali Sportowej w Ogrodzieńcu
Cementowni w roku szkolnvm 202212023.

7. Dowóz uczniów będzie odbywaó się pojazdami dopuszczonymi do ruchu
obowiązujących przepisów w przęwozaah pasazerskich i oznakowanym właściwie
charakteru przewozów.

8. PtzewoŹnik po§iada umowę ubezpieczenia z tyińu prowadzonej dziaŁalności w zakręsie
ptzewoza uczniów obejmującą rcalizację niniejszej umowy.
9, WYkonawca zapewni uczniom przewożonym waruŃi bezpieczeństwa, lvygodę,
w szczegÓInoŚci miejsca siedzące dla wszystkich dowozonych uczni ów wrazz opiekunem.
10. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów dni i godzin. Zamawiający
dopuszcza możliwośó zmian.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzeniazadaniapodwykonawcy.
t2. Rozliczenie usługi, o której mowa w ust. 1 następowaó będzie na podstawie ilości
wykonanych kursów.
13. Łączna liczba uczniów korzystających z przejazdów może ulec zmianie w stosunku
rocznym.

§31. W trakcie rcalizacji umowy Zamawiający może zmienić liczbę przewożonych uczniów
Ptzedkładając stosowną informacj ę Pruewoźnikowi. Zwiększenie i zmniejszenie liczby uczniów
WPłYwa na wYnagrodzeniePrzewożnika i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.2. WYkonawca zobowiązuje się zabiqaó dzieci z ptzystanku o godzinach uzgodnionych
zZamawiającym.
3, W PrzYPadku awarii Pojazdu ptzewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się w ciągu
l godzinY zaPewniÓ inny, sprawny techniczniepojazd,aby dowozy przebiegńybezzakłóceń.
4, W mzie zaPrzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia ptzez Wykonawcę
do Świadczenia usług Ptzewozowch w terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy Zamawiający
będzie uPrawnionY do Powierzenia wykonania usfug ptzewozll uczniów innemu Wykonawcy na
koszt i ryzYko WYkonawcY. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty całości kosztów zńązanych
z wykonaniem przewo zów zastępczy ch.

§4
1,DoPuszcza się możliwoŚĆ przesunięcia dni i godzin dowozów z powodu zotganizowania nauki
szkolnej w inne dni czylitzw.,,odtabiania"o atakże zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni
dowozów w danYm miesiącu w zależności od programu danej szkoły za 1 dniowym
wyprzedzeniem.

§51, W związku ze Świadczeniem usługi ptzewozuuczniów Wykonawc a zobowiązuje się do:
l) zagw u antowania pt zew o żonym uczniom i op iekunom miej sc si edzących,
2) ubezPieczeniaptzewożonychuczniów od następstw nieszczęślilvych wypadków,
3) okazania niezbędnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ła szkody zwięane

z wykonywaną usługą przewozową,
4) zaPewnienia takiej liczby pojazdów, aby przewóz ptzeptowńzony był bezpiecznie

i terminowo,
5) PrzYjęcia na siebie, z chwilą wejścia uczniów do autobusu, pełnej odpowiedzialności za ich

bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
6) zabezPieczeniapojazdu zastępczego, na swój koszt, w przypadku awarii autobusu.

§61. Autobus Ptzeznaczony do realizacji przedmiotu zamówienia musi spełniaó waruŃi
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określone przępisami prawa, w szczególności:
1 ) art. 1 8 ustawy z dnia 6 września 200 1r. o transporcie drogowym (t j . Dz.U. z 2022 r, poz.
180 ze zm).

2) art. 57 ust. l ustawy z dnia 20 czetwca 1997 t. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. Z
2022 r. poz. 988 ze zm.)

3) § 22RozPorządzenia Ministra Infrastruktuty z dnia31 grudnia 2002 t. w sprawie waruŃów
technicznychpojazdów otaz zakresu ich niezbędnego wyposńenia (Dz.IJ. z201,6 r. poz.2022
zpóźn. zm.),

4) § 36 Rozpotządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002t. w sprawie rejestracji
i oz.naczania pojazdów oraz .vqvmagań dta tablic rejestracyjnych (Dz. |J. z 2017 r, poz, 2355
zpóźn.zm.).

§71. PrzewoŹnikowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto za wykonaną usługę
w wysokości ... . .. złbrutto ruzy ilość dni dowożonych w danym miesiącu.
2. W PrzYPadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnió ich
dowóz na waruŃach podanych w ofercie. Z lq|cńu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów
zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie Wkaz ilości przewozów orźv umowa zawafta z
przewoźnikiem.
4. ZaPłata wYnagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni, przelewem na wskazany
Ptzez WYkonawcę rachunek bankowy, od dnia otrzymania ptzęz Zamawiającego prawidłowo
wYstawionej fakturY VAT, po zakończeniu miesiąca rczliczeniowego z wyszczególnieniem ilości
Przejazdów wmiesiącu.W ptzypadku sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 1 zapłatadodatkowego
wYnagrodzenia nastęPowaó będzie na podstawie wystawionej ptzez ptzewożnika faktury VAT, na
koniec każdego miesiąca.
5. Zatermin zaPłaty uwńasię datę obciĘeniarachunku baŃowego Zamawiającego.
6, ZamawiającY oŚwiadcza, iżjest płatnikiem VAT i upoważnia wykonawcę do wystawienia
faktury VAT bez jego podpisu.
7, ZanawiającY oŚwiadcza, iZ będzie realizować płatnośó za faktwę z zastosowaniem
mechanizmu Podzielonej płatnoŚci,tzw. split payment w oparciu o art. 108a ust. l ustawy z dnia Il
marca2004t, o podatku od towarów i usług.
8, WYkonawca oŚwiadcza, że numer rachuŃu rczliczęniowego wskazany na fakturze , któta
będzie wYstawiona w jego imieniu, jest rachuŃiem, dla którego zgodnie ząozdzińem 3a ustawy z
29 sierpnia 1997r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.
9, W PrzYPadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
Podatników VAT ZamawiającY uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek
bankowY ujawnionY w wYkazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na
faktvtze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.l0. WYkonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tYlułu Prowadzenia dzińa|ności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 70.000,00zł przez cńy
okres realizacji umowy.

§8l. WYnagrodzenie PrzewoŹnika może byó zwiększone do SYo w stosunku do wynagro dzenia
ofertowego, obowiązującego w dniu podpisania umowy przy spełnieniu warunku, ze średnia
miesięczna cenaPaliwa zadany miesiąc w koncernie PKN Orlen ulegnie zwiększeniu o co najmniej
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25% w stosuŃu do średniej miesięcznej ceny w
miesięcznej cen/ Paliwa za dany miesiąc w koncernie PKN Orlen co najmniej o 25% w stosuŃu
do Średniej miesięcznej ceny w miesiącu poprzednim powoduje kolejną zmianę wynagrodzenia o
5yow stosuŃu do ostatnio obowiązującej kwoty wynagrodzenia.
2. Średnia miesięczna cena paliwa za dany miesiąc stanowi średnią cenę oleju napędowego
Ekodiesel w PKN Orlen S.A. Obowiązującąna 5 i 25 dzieńdanego miesiąca wyażonąw ńotychza
m3, którą dzieli się Przezliczbę 2. Jeżeli 5 i25 dzieńdanego miesiąca ptzypadana sobotę, niedzielę
lub dzień ustawowo wolny od pracy do obliczeń przyjmuje się pierwszy dzieńrcboczypo tym dniu.3. W PrzYPadku zaistnienia przesłanek do zmiany wynagrodzenia opisanych powyżej
obowiązują one od następnego miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana
średniej miesięcznej ceny paliwa.

§9
KuŻdej ze stron umowY Przysługuje prawo wcześniejszego rczwiązania umowy za uprzednim
trzymiesięc znym okresem wypowiedzenia, dokonanym na piśmie.

§101. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z
wykonania postanowień umowy nastąpi ptzez zapłatę kary
Zamawiającemu kary rrmowne :

1) za odstąPienie od umowY z ptzyczyn zależnych od Przewo źnika w wysokości pięciokrotności
miesięcznego wynagrodzenia zaptzewóz- wymienionego w § 7 ust.1,
2) zakńde niewYkonanie jednego dowozu uczniów do szkoły w konkretnym dniu nauki szkolnej
w wysokoś ci 10oń wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. l ,
3) za kńde niewYkonanie jednego odwozu uczniów ze szkoły do ich miejsca zamieszkania w
konkretnYm dniu nauki szkolnej w wysokoś ci t}%owynagrod zenia*skazanego w § 7 ust.l.2, Zamawiającl ma Prawo Potrąció bez zgody Pruewoźnika nalężnę kary umowne wtM z
odsetkami ustawowYmi zazwłokę od tych kat zWnagrodzenia ustalonego w § 7 umowy.3, ZamawiającY zasttzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełnrającego
Ptzenoszącego wYsokoŚÓ zasttzeżonYch kar umownych do wysokości rzeczyńścle poniesionej
szkody.

4, WYkonawca jest zobowiązany do ptzesttzegania regulaminu dowozu wprowadzonego
Zaruądzeniem Burmisttzatv 20t/20t9 z dniaOl.08.2019 r.5, ZamawiającY zastrzega sobie prawo do przeprowad zenia kontroli rcalizacji umowy
oraz zlęcenia PrzeProwad zeniakonttoli pojazdów Policji i Inspekcji Transportu Drogowego.

§11
W razie oPÓŹnienia w zaPłacie wierzytelności pienięznych strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.

§12

1. Umowa zawartazostaje na czasokreŚlony od dnia 2.09.2022r. do 23. 06. 2O23t.
2, Stronom PrzYsługuje prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania
do jej nalezytego wykonania w następujących sytuacjach:
a) jeżeli zostanie ogłoszona upadłośó lub rczwiązanie firmy wykonawcy,
b) jeżeli zostanie wydany nakazzĄęciamajątku Wykonawcy,
c) jeŻeli WYkonawca nie rozPo czął. ptzewozów bęzuzasadnion ych ptzyczyl oraznie kontynuuje

niewykonania lub nienalezytego
umownej. Wykonawca zapłaci
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ich pomimo wezwania Zamavłtającego złożonego napiśmie,
d) jeżeli Wykonawca przęrwń ptzęwozy z ptzyczyn niezależnych od Zamawiającego
na okles dłuższy niż dwadni w WznaczonychprzezZamawiającego terminach,
e) w wYPadku stwierdzenia ptzez Zamawiającego, że autobusy podstawione do ptzewozu
uczniów, bądŹ też kierowcy upoważnieni do ich obsługi, powoduj ą zagrożenie dla zdrowia
ptzewożonych uczniów otaz osób trzecich.
2.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

3.WYkonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeti Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaĘ faktur mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od
upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.
4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawieruć uzasadnienie.

§13
l. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy
moze nastąpiĆ zazgodąobu stron wytńonąnapiŚmie pod rygorem niewaznoŚci.
2. Strona wnioskująca o zmianę umowy, kńdorazowo ptzedkłada drugiej stronie pisemne
uzasadnienie konieczności wprowad zenia zmiany do umowy.

§14
Wszelkie zmianY i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
podpisane przez obie strony.

§15
Ewentualne sPory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy
mi ej scowo ze w zględu na siedzibę Zamawiaj ące go .

§16
w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia23 kwietnia 1964 t. Kodeks cywrlny
2) ustawy z dnia 1 5 listopad a 1984 r. Prawo ptzęwozowę
3) ustawY z dniazz ??ĘzLO?r. o ubezpiecŻeniachobowiązkowych, IJbezpieczeniowym Funduszu
GwarancYjnYm i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacljn}ch oń, i*r" prŹepisy ptawa
powszechnie obowiązuj ącego.

§17
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplauach w tym dwie dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający
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Zalączniknr 1 do Zapytania ofertowego

(naała i adres lllykonawcy)

(miejscowość i data)

szkoła podstawowa nr l
im. Stefana Zeromskiego w Ogro dzieńcu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu
ul. Kościus zki 67, 42-440 Ogrodzieniec

F,ORMULARZ or,ERTY

OdPowiadając na ogłoszenie dot.: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im.St9Ęa Zer9lskiego w Ogrodzięńcudo Hali Sportowej w Ogrodzióńcu Cementowni w roku
szkolnYm 202212023. Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapylaniu ofertowym
składamy ofertę.
l. oferujemy świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do

w ogrodzieńcu Cementowni w roku szkolnym 2022/2023:
a) na trasie - w obie strony

Hali Sportowej

słownie:
- należny podatek od towarów i usług VAT wynosi ............ % .,...... ń
- oferowana cena brutto .................. ,,.,,,,.. zl
słownie:

Łączna oferowana cena brutto :.,...............

2. Zobowięujemy się, w przypadku wybrania naszej
realizacji zamówienia w roku szkolnym 202212023
zZamawiającym.
3, OŚwiadczam[, że zaPoznaliśmy się z zapylańem ofertowym (w tym z waruŃami umowy)
i nie wnosimy do niego zastrzeżeńorazprzyjmujemy waruŃi w nim zawarte.
4, W PrzlPadku PrzYznania nam zamówienia zobowiązujemy się d,o zawucla umowy
w miejscu i terminię wskazanym przezZamawiającego.
5. Oferta wtaz z załącznikami zostŃa ńożonana ............. stronach.
6. KoresPondencję w sprawie przedmiotowego zamówięnia proszę kierowaó na:
osoba do kontaktu

oferty, do tozpoczęcia i zakończenia
lłr1znaczone dni tygodnia ustalone
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(podać adres)

tel.:

faks:

e-mail:

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza ofęrty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki

12.

13l17



Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stęfana Zeromskiego w Ogrodzieńcu do Hali Sportowej w Ogrodzieńcu
Cementowni w roku szkolnvm 202212023.

Załączniknr l do formularza oferty

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZWYKONANYCH USŁUG

PrzYstęPując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz uczniów
SzkołY Podstawowej nr 1 im. Stefana Zeromskiego w Ogrodzieńcu do Hali Sportowej
w Ogrodzięńcu Cementowni w roku szkolnym 2022/2023. oświadczamy, że w okresie
ostatnich trzechlatptzed dniem wszczęciapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres Prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy następujące usługi,
które zostały wykonane należycie:

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załączniknr 2 d0 formularza oferty

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

WYkaz osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odPowiedzialnYch za Świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowYch, doŚwiadczeniai wykształcenianiezbędnych do wykonaniazamóńenia, atakże
ząkresu wYkonYwanYch Przez nie czynno ści, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami;

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji ltrlykonawcy)
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(umowa o pracę,

pisemne

zobowiązanie
podmiotu lub inna

forma)
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Za|ączniknr 3 do formularza oferĘ

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)

oŚwrłnczENIE

OŚwińczam/Y, że osoby, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia
posiadaj ą wymagane uprawnienia.

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załączniknr 4 do formularza of€rty

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ Z INFORMACJĄ O POSIADANIU POJAZDU

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

(miejscowość i data)
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