
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu 

biletów miesięcznych w 2023 roku 

 ZNAK SPRAWY – PJ.I.271.05.2023 
 

Postępowanie prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” Podstawa 

prawna opracowania Zapytania Ofertowego: 

 Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 

2022.06.29). 

 Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem reguł wynikających z art. 44 ust 3 

ustawy USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.2022.1634 t.j. z dnia 2022.08.04), zobowiązujących do wydatkowania środków 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z 

danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów.  

Zamówienie zostanie udzielone z zachowaniem zasad: przejrzystości, jawności, 

zapewnieniem zachowania uczciwej konkurencji, przy dołożeniu wszelkiej staranności w celu 

uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako obiektywności i braku bezstronności przy 

wyłanianiu Wykonawcy realizacji niniejszego zamówienia. 

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz załączonych dokumentach 

służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być 

wykorzystywane w inny sposób. 

 

I. Określenie Zamawiającego 

Zamawiający: Gmina Klwów 

NIP  6010085981 

 Adres do korespondencji: Gmina Klwów,  ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów 

email: zamowieniapubliczne@klwow.pl 

Odbiorcami świadczenia usługi dowozu uczniów są: 

1. Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie, ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów 

2. Szkoła Podstawowa w Kłudnie, Kłudno 83, 26-415 Klwów  

II. Definicje podstawowych pojęć i określeń 

 Wyrażenia i skróty używane w ZO oznaczają: 

mailto:zamowieniapubliczne@klwow.pl


1. Zamawiający – Gmina Klwów; 

2. Wykonawca – podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach 

określonych we wzorze Umowy, załączonym do Zapytania ofertowego; 

3. Placówka –  Zespół Szkół Samorządowych  w Klwowie, Szkoła Podstawowa                          

w Kłudnie, Przedszkole w Klwowie. 

 III. Miejsce i termin wykonania zamówienia 

 Termin wykonania zamówienia od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków, w jakich powinien być 

wykonany dowóz uczniów do placówek oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć, a także 

faktyczna ilość uczniów korzystających z dojazdów, ustalone będzie pomiędzy Wykonawcą                      

a Zamawiającym do dnia zawarcia umowy. 

Miejsce wykonania zamówienia: teren Gminy Klwów. 

IV. Oznaczenie przedmiotu zgodnie z CPV 

60112000-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozach 197 uczniów  do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu imiennych 

biletów miesięcznych w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na trasach: 

Przywozy: 

 Klwów–Nowy Świat–Drążno–Sulgostów–Sulgostów Jaskółki–Klwów Szkoła i 

Przedszkole. 

 Klwów-Podczasza Wola–Klwów Szkoła i Przedszkole. 

 Klwów-Głuszyna-Ulów-Kolonia Ulów-Kłudno-Klwów 

 Klwów-Sady kolonia-Przystałowice Duże-Przystałowice Duże Kolonia-Klwów 

Szkoła i Przedszkole. 

 Klwów-Brzeski-Ligęzów-Klwów Przedszkole-Borowa Wola-Klwów Szkoła 

 Klwów-Kadź–Klwów Szkoła i Przedszkole. 

Odwozy: 

 Klwów-Kłudno-Ulów-Kolonia Ulów-Głuszyna-Klwów 

 Klwów Szkoła i Przedszkole-Podczasza Wola-Klwów 

 Klwów-Kłudno-Ulów-Kolonia Ulów-Głuszyna Klwów 

 Klwów-Sulgostów-Nowy Świat-Drążno-Sulgostów Jaskółki-Klwów 

 Klwów Szkoła i Przedszkole-Sulgostów-Nowy Świat-Drążno-Klwów 

 Klwów Szkoła i Przedszkole-Kadź-Przystałowice Duże Kolonia-Przystałowice Duże-

Sady Kolonia-Klwów 

 Klwów Szkoła-Borowa Wola-Klwów Przedszkole-Ligęzów-Brzeski Klwów 

 Klwów Szkoła-Kadź-Przystałowice Duże Kolonia-Przystałowice Duże-Klwów 



Orientacyjna łączna długość wszystkich kursów w ciągu jednego dnia nauki szkolnej wynosi 

około 290 km. 

2. Dowóz uczniów do placówek oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć odbywać się 

będzie w dni nauki szkolnej według rozkładów i godzin. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmian. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym 

od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z 

rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca  sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół 

oraz w drodze powrotnej. 

4. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego dowozu jednego 

ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego 

biletu miesięcznego), przy założeniach średnio 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty 

musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego 

wykonania. 

5. Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według 

obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru 

przewozów oznakowanymi autobusami. 

6. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd 

zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 

7. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w 

szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 

autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, 

zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. Transport 

uczniów powinien odbywać się autobusami z minimum 50 miejscami siedzącymi z 

klimatyzacją. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania Podwykonawcy. 

9. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt. 1, następować będzie na podstawie ilości 

wystawionych biletów miesięcznych. Łączna liczba uczniów korzystających z biletów 

miesięcznych może ulec zmianie w stosunku rocznym o maksymalnie 15%. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. Przewozy odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi 

wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17) i innych przepisach 

związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z dnia 2019.11.06). Pojazdy powinny spełniać normy 

spalania na poziomie minimum EURO 3  

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie właściwego stanu technicznego 

środków transportu, w tym przestrzeganie terminów badań technicznych, którymi 

świadczona będzie usługa. 

3. Wykonawca musi zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny przewóz, tzn. 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny . 

4. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 



a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, a w 

szczególności licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, ważną przez cały okres 

wykonywania zamówienia; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia - Zamawiający 

nie stawia warunków w tym zakresie 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, - Wykonawca musi dysponować 

minimum dwoma autobusami, które posiadają minimum 50 miejsc siedzących każdy, na cały 

okres wykonywania zamówienia; 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia wraz 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. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

VII. Dokumenty wymagane od Oferenta: 

1. Formularz oferty wraz ze szczegółową kalkulacją ceny oferty zgodny ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień – załącznik nr 2 do formularza oferty; 

3. wykaz z informacją o posiadaniu pojazdów z minimum 50 miejscami siedzącymi wraz 

z informacją o podstawie do dysponowania pojazdem – załącznik nr 3 do formularza 

oferty; 

4. licencja na wykonywanie transportu drogowego osób, ważną przez cały okres 

wykonywania zamówienia. 

Dokumenty są składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał 

dokumentu, nie kopia). 

VIII. Przygotowanie i złożenie oferty 

1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania ofert dokumentów, 

oświadczeń, wniosków, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: zamowieniapubliczne@klwow.pl 

lub osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

2. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w 

formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując 
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ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez 

czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i 

wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu 

ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

3. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy 

stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i 

wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 

5. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób 

czytelny z zachowaniem formy pisemnej podpisana przez upoważnione osoby.   

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazywać będą pisemnie drogą pocztową, faksem lub pocztą 

elektroniczną (skan oryginału dokumentu lub dokument w formie elektronicznej 

podpisany przez upoważnione osoby certyfikatem kwalifikowanym lub profilem 

zaufanym) na adres: zamowieniapubliczne@klwow.pl.  

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże dokumenty lub informacje, o których 

mowa wyżej pocztą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

przesłania na piśmie lub pocztą elektroniczną czy faksem. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 

IX. Opakowanie i oznaczenie oferty (w przypadku składania oferty w formie 

papierowej) 

 Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w 

następujący sposób: 

OFERTA – Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie 

zakupu biletów miesięcznych w 2023 roku. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 16.12.2022 r. godz. 930 

 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub ją wycofać. Zmiany lub informacja o wycofaniu oferty winny być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, a koperta 

zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

X. Terminy 

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

2. W przypadku składania oferty w formie papierowej należy złożyć ją w siedzibie 

zamawiającego w Klwowie , ul. Opoczyńska 35   nr pokoju 5, nie później niż do dnia 

16.12.2022 r. do godz. 9:00. 

3. W przypadku składania ofert w formie elektronicznej należy ją przesłać na skrzynkę 

pocztową Zamawiającego zamowieniapubliczne@klwow.pl do dnia 16.12.2022 r. do 

godz. 9:00. 
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4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta 

kurierska), jako termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania 

przesyłki. 

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone Wykonawcom nie otwarte. 

 

XI. Sposób obliczenia ceny. 

1. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w 

postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona 

prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w 

zapytaniu ofertowym. 

2. Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1)      Cena brutto (waga 70%) 

Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w 

skali od 1do 70 obliczone według wzoru: 

Pc=cena oferty badanej/cena oferty z najniższą ceną * 70 

 

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena” 

2)      Czas podstawienia zastępczego środka transportu ( waga 20% ) – najkrótszy 

możliwy czas podstawienia zastępczego środka transportu wymagany przez 

Zamawiającego wynosi 10 minut a najdłuższy 60 minut (jeżeli Wykonawca 

zaproponuje czas podstawienia krótszy niż 10 minut, do celów obliczenia punktów za 

to kryterium zostanie przyjęty 10 minutowy czas podstawienia). Należy podać miejsce 

postoju zastępczego środka transportu potwierdzające zaproponowany czas 

podstawienia zastępczego środka transportu. 

Kryterium – „czas podstawienia zastępczego środka transportu” – poszczególnym 

ofertom zostaną przyznane punkty za czas podstawienia w skali do 20 pkt obliczone 

według wzoru      

 

Pcz= najkrótszy czas podstawienia zastępczego środka transportu/badany czas 

podstawienia zastępczego środka transportu * 20 
 

Pcz – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „czas podstawienia 

zastępczego środka transportu” 

3)      Termin płatności za wykonane usługi ( waga 10% ) – nie może być on  krótszy 

niż 7 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami 

Zamawiającemu i nie dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z 

wymaganymi dokumentami Zamawiającemu 

Kryterium – „termin płatności za wykonane usługi” – poszczególnym ofertom zostaną 

przyznane punkty za termin płatności faktury wykonawcy wystawionej za wykonane 

usługi w skali do 10 pkt obliczone według zasady: 

- 7 dniowy termin płatności – 1 pkt 

- 14 dniowy termin płatności – 4 pkt 

- 21 dniowy termin płatności – 7 pkt 

- 30 dniowy termin płatności – 10 pkt 



Pp – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin płatności za 

wykonane usługi” 

4)      Łączna ocena oferty: 

             P = Pc + Pcz + Pp 

P – sumaryczna ilość punktów 

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena” 

Pcz – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „czas podstawienia 

zastępczego środka transportu” 

Pp – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin płatności za 

wykonane usługi” 

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową 

ocenę danej oferty. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 

oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

 XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zapytania ofertowego – stanowią wzór umowy na świadczenie usług 

przewozowych. 

XII. Uwagi. 

1. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną Zamawiający nie przewiduje 

publicznego otwarcia ofert. Informacja z otwarcia zostanie upubliczniona na stronie 

internetowej Zamawiającego bezpośrednio po otwarciu ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 

przyczyny, na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych oraz prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania 

wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności 

powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  

w interesie Zamawiającego. 


