
I. INFORMACJA OGÓLNA  

ZAMAWIAJĄCY  

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą 

 

OGŁASZA 

przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pod nazwą: 

„Przetarg nieograniczony na sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających 

dojazdy dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Solec w roku szkolnym: 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 

Oferenci winni się zapoznać z całością niniejszej Specyfikacji. Akceptacja i spełnienie 

warunków przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ 

jest warunkiem uczestnictwa w przetargu. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających 

dojazdy dzieci do placówek szkolnych w miejscowościach: Solec, Pawłowice, Glina na 

terenie gminy Solec w trakcie roku szkolnego na trasach – wg załącznika 7 do SIWZ. 

Dowóz i odwóz dzieci należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku 

szkolnego, począwszy od miesiąca września 2008 roku. 

Dowóz do szkół najpóźniej na godzinę 8 
00

. 

Odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych około 13
30 

 -  14
30

. 

Oferta określająca cenę brutto powinna być przygotowana na podstawie załączonych do 

SIWZ informacji. 

Oferent podaje cenę brutto stanowiącą koszt biletu miesięcznego szkolnego dla każdego roku 

szkolnego dziecka w skali jednego miesiąca nauki szkolnej. 

Zalecamy, by oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 

1.1. Termin realizacji zamówienia:  

              w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 

1.2. Ofertę należy przygotować wg załączonych informacji stanowiących opis 

przedmiotu zamówienia oraz dokonanej wizji lokalnej w miejscu przyszłej 

inwestycji bez podziału na poszczególne trasy  

1.3. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełniania warunków od 

wykonawcy: 



1.3.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące 

warunki : 

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. Art. 19 Ustawy z dnia 10 czerwca 

1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.) 

b) spełniają wszystkie wymogi zawarte w art. 22 w/w Ustawy 

Przystępujący do udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć oświadczenie: 

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy; 

      posiada uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy     

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia; 

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 niniejszej ustawy. 

c) złożą w terminie ofertę ważną i zgodną w kwestii sposobu sporządzania, oferowanego 

przedmiotu i warunków zamówienia z ustawą oraz SIWZ / Instrukcja dla Oferentów/  

d) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania  zamówienia, zgodne z przepisami 

Prawa Przewozowego lub innymi wymogami branżowymi, 

e) posiadają doświadczenie zawodowe w przewozie zbiorowym uczniów – minimum trzy lata 

praktyki w dowozach uczniów do szkół 

e) 1. zamówienia, o których mowa 

g) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej /OC/, auto-casco /AC/ oraz 

nieszczęśliwych wypadków /NW/ na posiadane autobusy. 

1.2.2. Wykonawcy powinni spełniać wszelkie inne wymogi przedstawione w SIWZ i 

ustawie o zamówieniach publicznych. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonej w art. 19 ustawy 1 punkt 4 i 5, wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed 

ostatnim dniem do złożenia oferty. 

 

2.Opis sposobu przygotowania oferty. 

2.1.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym Formularzu Ofert stanowiącym załącznik 

Nr. 2  

2.1.2. Do oferty winny być dołączone załączniki i dokumenty, o których jest mowa w SIWZ 

2.1.3. Sporządzone w języku polskim oferty winny być wraz z wszystkimi załącznikami 

podpisane przez uprawomocnionych przedstawicieli  oferenta. 

2.1.4. Miejsce naniesionych zmian winna parafować osoba podpisująca ofertę. 



2.1.5. Oferty winny być zgodne w SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 

2.1.6. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Przedstawienie więcej niż jednej oferty 

skutkuje wyłączeniem oferenta z postępowania. Nie rozpatrywane oferty alternatywne.  

2.1.7. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

drukowanymi literami. 

2.2.Oferta powinna obejmować całość zamówienia. 

2.3.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2.4.Oferent winien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie z napisem: 

 „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.08.2008R.” 

„PRZETARG NA DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ” 

2.4.1. Oferent może wycofać ofertę i wprowadzić zmiany w ofercie przed upływem terminu 

składania ofert. 

2.5.Dokumenty i oświadczenia jakie winny dołączyć do ofert oferenci 

2.5.1. Formularz oferty (na załączonym druku – Załącznik nr 1 do SIWZ) 

2.5.2. Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej, ekonomicznej i technicznej 

oferenta. 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 19 

ustawy o zamówieniach publicznych. 

c) Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych. 

d) Wykaz ważniejszych usług realizowanych w okresie ubiegłych 3 lat, o charakterze i 

złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia wraz z referencjami od 

poprzednich zamawiających (Załącznik nr 2 do SIWZ) dokumentujących dowozy. 

e) Dane dotyczące podwykonawców i zakresów powierzonych im części zamówienia 

(Załącznik nr 3 do SIWZ). 

e)1. Dane mające na celu określenie podmiotów krajowych z określeniem ich 

procentowego udziału w całości zamówienia oraz określenie organizacji wykonawstwa 

przyszłego zamówienia. 

f) Dane, co do potencjału kadrowego pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia tj.: 



f)1. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu     

odpowiedzialnego za realizację robót – z przedstawieniem ich doświadczenia i 

kwalifikacji zawodowych (minimum pięciu kierowców). 

g) Wykaz posiadanego potencjału technicznego w tym środki transportu zabezpieczające 

prawidłowe wykonanie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferent winien 

posiadać do prawidłowej realizacji zamówienia minimum sześć autobusów 

posiadających co najmniej 45 miejsc siedzących. 

h) Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z właściwego dla oferenta Urzędu 

Skarbowego. 

i) Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. 

j) Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie co najmniej krajowego 

transportu drogowego osób. 

k)  Kopia odpowiednich polis OC, AC, Polisę lub inny dokument ubezpieczenie 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

l) Licencja na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu osób 

2.5.3. Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia 

(zamieszczone w formularzu oferty).  

2.6. Szczegółowe informacje co do wypełniania oferty wraz z załącznikami. 

2.6.1. Wszystkie załączniki powinny być wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle 

według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ bez dokonania w nich zmian 

przez oferenta. 

2.6.2. W przypadku, gdyby jakakolwiek część powyższych załączników nie dotyczyła 

oferenta wpisuje on : „ Nie dotyczy”. 

2.6.3. Zarówno druk Oferty, jak i każdy załącznik winien być podpisany przez 

uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta – pod rygorem uznania oferty za nieważną. 

2.6.4. Wielkość tabel w załącznikach oferent winien dostosować w każdym przypadku do 

swoich potrzeb (bez zmian ich treści). 

2.7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2.7.1. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywane będą 

zgodnie z treścią art.36 w/w Ustawy o zamówieniach publicznych. 

2.7.2. Zamawiający oświadcza jednocześnie, że nie zamierza zwoływać zebrania oferentów w 

celu odpowiedzi na ewentualne pytania. 



 

 

 

3. Ocena ofert 

3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje punktację wg zasad i kryteriów 

określonych w pkt. 3.1.-3.4. 

3.1.1. Kryteriom zostanie przypisane następujące znaczenie: 

L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie (%) 

1. Kompleksowa ocena za wykonanie całości zamówienia (ocena oferty) 70 

2. Doświadczenie zawodowe 30 

 

3.2. Cena – znaczenie – 70%. 

Przyjmuje się zasadę odniesienia ceny najniższej oferty do oceny pozostałych ofert (cena 

najniższa obejmuje 100 pkt.) . Każda inna oferta otrzymuje punktacje wynikające z 

poniższego wzoru  

C = (Cn : Cx) · 100  gdzie 

C – Wartość punktowa ceny oferty; 

Cn – cena najniższa oferty; 

Cx – cena badanej oferty aktualnie: 

Na koniec wynik mnoży się przez znaczenie x 70% (x 0,70) 

3.3. Doświadczenie zawodowe – 30% 

Można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Na koniec wynik mnoży się przez znaczenie: x 

30% (x0,30). Punkty można uzyskać według następującego kryterium: 

1. Brak potwierdzonego referencjami wykonanego zadania zgodnie z przedmiotem 

zamówienia w latach 2002 – 2006                               -  0 pkt 

2. Potwierdzone wykonanie 1 zadaie j. w.             – 20 pkt. 

3. Potwierdzone wykonanie 2 do 7 zadań j.w.       – 50 pkt 

4. Potwierdzone wykonanie 7 i więcej zadań j.w.  – 100 pkt 

3.4. Stosowanie preferencji krajowych. 

3.4.1. Preferencje krajowe stosowane będą wyłącznie w sytuacjach obligatoryjnie 

wymaganych na podstawie przepisów Rozp. Rady Ministrów z 28 grudnia 1994r.., w sprawie 

stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz. U. Z 1994r. Nr 

149, poz. 776). 



3.4.2. Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe, preferencyjne 

przeliczenie ceny oferty złożonej przez oferenta krajowego nastąpi po udokumentowaniu na 

Załączniku Nr 3 – co najmniej 50% udziału podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia.  

3.4.3. Nie spełnienie powyższych wymogów przez któregokolwiek z oferentów spowoduje 

odrzucenie jego oferty. 

3.4.4. Brak powyższych oświadczeń skutkuje również odrzuceniem danej oferty. 

3.5. Sposób obliczania oceny. 

3.5.1. Cena oferty jest ceną kompleksową brutto i stanowi cenę biletu miesięcznego 

szkolnego dla jednego dziecka do szkoły w skali jednego miesiąca (dla każdego roku 

szkolnego) i może być zmieniona jedynie na podstawie zapisów umowy. 

3.5.2. Podstawą dla oferenta do ustalenia ceny biletu miesięcznego szkolnego winna być jego 

własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja, oparta o załączone do SIWZ dane 

dotyczące ilości dzieci dowożonych według tras i miejscowości oraz długości tras. 

3.6. Gwarancja. 

3.6.1. Oferent zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonanie robót zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawnymi i prawem przewozowym. 

3.7. Miejsce i termin składania ofert. 

3.7.1. Sekretariat UG w Solcu nad Wisłą do godz. 950  dnia 19.08.2008r. 

3.7.2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną zwrócone oferentom bez otwarcia. 

3.8. Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 

Okres związania ofertą wynosi : 30 dni od terminu składania ofert. 

 

4. Badanie ofert. 

4.1. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2008r. o godz. 1000 w Siedzibie Zamawiającego w budynku 

Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, w pokoju nr. 10. 

4.2. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

4.2.1. Publiczne otwarcie ofert. 

a) Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert, a obowiązują przy tym przepisy art. 43 

Ustawy o zamówieniach publicznych. 

b) W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 

zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy oferentów, których oferty 



zostały otwarte oraz ceny tych ofert (te dane, które ogłoszono podczas publicznego otwarcia 

ofert). 

c) Podczas części jawnej oferenci mogą złożyć oświadczenia lub uwagi, które zostaną 

wpisane do protokółu otwarcia ofert. 

4.2.2. Część niejawna – bez udziału oferentów 

a)Oceniać się będzie zgodność ofert z SIWZ i Ustawą o zamówieniach publicznych (powody 

odrzucenia w art. 27 w/w ustawy). 

b) W sprawie wyjaśnień co do treści złożonych ofert i poprawiania oczywistych omyłek w 

tekście ofert stosowany będzie zapis art. 44 w/w ustawy. 

c) Dokonując oceny oferty Zamawiający będzie się kierował zapisami art. 48 – 49 Ustawy. 

d) Zamówienie zostanie przyznane Oferentowi, którego oferta będzie odpowiadała Ustawie z 

dn. 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych i SIWZ oraz zostanie uznane przez 

Komisję Przetargową za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny. 

e) Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w 

miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłają powyższe zawiadomienie 

wszystkim oferentom. 

f) W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający 

określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

4.3. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania                

się z oferentami.   

Ze strony Zarządu Gminy w Solcu nad Wisłą uprawnionym do kontaktowania się z 

oferentami codziennie w godz. 8
30

 – 14
30

 w dniach pracujących jest Pani Halina Jóźwik. 

4.4. Istotne postanowienia umowy.   

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr. 2 do niniejszej Specyfikacji. 

 

 

 

 

 

                                                                                    ................................................................... 
                                                                                          ( podpis zatwierdzającego Specyfikację) 


