
GMINA ROŹWIENICA 
37-565 ROŹWIENICA 

Roźwienica, 2018-12-19 
 

Numer sprawy: RG.271.PROG.19.2018 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) 
określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy RG.271.PROG.19.2018 
nazwa zadania: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych  w  roku 
2019. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest 
a) dowóz dzieci z głębokim, znacznym, umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica z miejsca 
zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego  w 
Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania. 
b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu 
osób  niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich) 
c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej  i 
wykwalifikowanej opieki nad dziećmi. 
 
Dowóz dzieci odbywał się bezie z następujących miejscowości: Rudołowice, Bystrowice, 
Cząstkowice, Czudowice, Węgierka i Wola Węgierska. Szczegółowy wykaz  osób 
dowożonych otrzyma wykonawca zadania przy podpisaniu umowy. 
Ilość dowożonych osób  - 9 
 
Transport odbywa się w II turach: 
1- przywóz uczniów do placówki  w godzinach od 6.00 do 10.00 
2- odwiezienie uczniów do domu w godzinach od 14.00 do 17.00 
 
Ilość  kilometrów do przejechania w ramach wykonywanej usługi wynosi  około 41 000 
km rocznie. 
Dowóz odbywa się w okresie 11 miesięcy  w dni robocze. Miesiąc sierpień jest 
miesiącem urlopowym. 
  
wspólny Słownik Zamówień: 
60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 
 
Termin wykonania zamówienia:  



 Od 01.01.2018 do  31.12.2018 
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  
Rozliczenie usługi odbywać się będzie fakturami miesięcznymi za faktycznie wykonaną 
usługę. 
Wynagrodzenie rozliczane będzie w formie ryczałtu miesięcznego. 
Wykonawca do każdej faktury przedstawi wykaz osób dowiezionych i przywiezionych w 
danym miesiącu.  
Zamawiający informuje, że ilość osób objętych usługa dowozu i przywozu może ulec 
zmianie. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyny. 

Zamawiający ustala termin związania ofertą  w ilości 30 dni od daty składania 
ofert. 

 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2018-12-28 do godz. 09:00 
 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Roźwienica 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 
Pokój Nr 2 
 
Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 
22. 
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip  oraz 
przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: za pomocą 
operatora pocztowego lub faksem na numer faksu podany w ofercie. 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula   
tel.   16 622 58 22 w. 33  
fax.    16 622 58 22   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
stanowisko inspektor imię i nazwisko Tadeusz Gwóźdź tel. 16 622 58 22 w. 37 fax. 16 
622 58 22 w terminach w godzinach pracy zamawiającego  
 
Załączniki: 

http://www.rozwienica.itl,pl/bip


Formularz ofertowy  
Formularz cenowy 
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
Projekt umowy 
 
          / -- /   

_________________________ 
Wójt Gminy  - Tomasz Kotliński 


