Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
ZP: 271.7.2012
Goszczyn, 2012-07-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dostawy.
Nazwa zadania: „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Goszczyn”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.) Gmina Goszczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
www.bip.goszczyn.pl
goszczyn@gminy.pl
tel. 048-663 22 60
fax. 048-663 22 47
godz. pracy:7.30-15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.goszczyn.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać siedzibie
Zamawiającego.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi przewozowej polegającej na zorganizowaniu i
wykonaniu przewozu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sielcu, we wszystkie dni nauki szkolnej.
Usługą objętych będzie ok. 192 uczniów, dokładna liczba dzieci wraz z wykazem imiennym
zostanie dostarczona przez dyrektorów szkół do dnia 3 września 2012r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
CPV: 60112000-6 -usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
do 30.06.2013r.
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VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
a. Wykonawca posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób.
Ocena spełniania wymagania na podstawie załączonej do oferty licencji, metodą
wykazał/niewykazał.
b. Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami) w zakresie możliwości ubiegania się o
wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych
w krajowym transporcie drogowym i zobowiąże się do przedłożenia stosownych zezwoleń
najpóźniej przy podpisaniu umowy, lub takie zezwolenia posiada.
Ocena spełniania wymagania na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, metodą
wykazał/niewykazał.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
a. Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma autobusami o ilości miejsc co najmniej 60
każdy.
Ocena spełniania wymagania na podstawie załączonego do oferty wykazu środków
transportu do przewozu osób, metodą wykazał/niewykazał
b. Wykonawca zatrudnia co najmniej dwóch kierowców, z wymaganymi uprawnieniami, do
obsługi autobusów przeznaczonych do dowozu uczniów.
Ocena spełniania wymagania na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą
wykonywały zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, metodą wykazał/niewykazał
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w postępowaniu zamawiający żąda od
wykonawców dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów.
1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1Pzp (wzór zał. nr
2 do SIWZ)
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.
24 ust.1 Pzp. (wzór zał. nr 3 do SIWZ)
4. licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
5. wykaz autobusów przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ilości miejsc i ich
numerów rejestracyjnych,
6. wykaz kierowców, którzy będą wykonywali zamówienie z podaniem ich imion i nazwisk
oraz załączeniem dla każdego z nich dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
 Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane pkt 2 - 3 dla każdego partnera z
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
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Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100%

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2012-08-01 do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
Sekretariat
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-08-01, o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, Bieg terminu rozpocznie się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem postępowania nie jest podpisanie umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy.
XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna
Nie dotyczy.
XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust 1 pkt 6 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego.
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr
265658-2011 z dnia 2012-07-23.
Wójt Gminy Goszczyn
Sławomir Słabuszewski
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