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                                                                                Trzeszczany Pierwsze, 17 listopad 2021r. 

  

OiEL.271.2.1.2021 

Zapytanie ofertowe 

Wójt Gminy Trzeszczany zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Trzeszczany do Powiatowego Zespołu Placówek 

Szkolno- Wychowawczych  w Hrubieszowie oraz ich odwóz do miejsca zamieszkania,               

a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w okresie od 1 stycznia 2022r. do                           

31 grudnia 2022r.” 

I. Zamawiający 

Gmina Trzeszczany 

Trzeszczany Pierwsze 194 

22-554 Trzeszczany 

tel. 84 65 75 059 

e-mail: gmina@trzeszczany.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na 

dowozie i odwozie 8 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Trzeszczany do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Hrubieszowie 

wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 

2022 r. za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii letnich                    

i zimowych.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie dzieci niepełnosprawnych z następujących 

miejscowości: 

a) Nieledew –  1 uczeń; 

b)  Zadębce – 2 uczniów (na wózku); 

c) Drogojówka – 1 uczeń ;  

d) Trzeszczany Drugie – 1 uczeń;  

e) Trzeszczany Pierwsze – 1 uczeń; 

f) Mołodiatycze – 1 uczeń (na wózku); 

g) Bogucice – 1 uczeń. 

Uczeń z Drogojówki korzysta z dowozu tylko w poniedziałki rano i piątki po południu 

(mieszka w internacie).  

 

Trasa przewozu w dwie strony (przy założeniu że wszyscy uczniowie będą codziennie 

dowożeni do szkoły i odwożeni do domu): 

Drogojówka - Mołodiatycze - Bogucice - Trzeszczany Pierwsze - Trzeszczany Drugie - 

Zadębce - Nieledew  - Hrubieszów ul. Zamojska 16a  i z powrotem  
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1. Długość trasy może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia przez rodziców, że w danym 

dniu ich dzieci nie będą korzystały z dowozu do szkół. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do odnotowania zmiany długości trasy.  

2. Szacowana liczba km do przejechania w roku 2022  to około 15 000 km.  
3. Podane kilometry dotyczą trasy przewozu bez przejazdów z i do miejsc garażowania. 

4. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się                               

z przebiegiem i długością trasy. 

5. Orientacyjne godziny kursów: przywóz uczniów do szkoły na godzinę 7: 50, odwóz do 

miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach. 

6. Szczegółowy harmonogram dowozu i szczegóły organizacyjne dowozu poszczególnych 

uczniów ustalone zostaną przez Wykonawcę z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz 

z Zamawiającym.  

7. Opiekę nad uczniami w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca, przy czy 

osoba sprawująca opiekę powinna być osobą pełnoletnią. Osoba pełniąca funkcję 

opiekuna zobowiązana będzie przyjąć dziecko od rodzica, sprawować opiekę w czasie 

dowozu i przekazać po przyjeździe do szkoły, pod opiekę nauczycielowi lub opiekunowi 

w szkole. 

8. Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć 

szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

przewóz uczniów zgodnie z ustalonym rozkładem. 

9. Szczegółową listę uczniów objętych dowozem i numery kontaktowe do rodziców lub 

opiekunów prawnych Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dowozu zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa, zapewnienia uczniom właściwych warunków 

bezpieczeństwa i higieny, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i 

młodzieży, pojazdem należycie przystosowanym do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Mając na uwadze, iż przedmiotem umowy jest przewóz uczniów niepełnosprawnych, 

Wykonawca powinien dołożyć szczególnej staranności przy opiece nad dziećmi w czasie 

wykonywania usługi.  

11. Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas 

dowozu i pozostających w związku z przewozem. 

12. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje: 

1) zapewnienie środków transportu niezbędnych do prawidłowej realizacji określonych 

umownie zadań; 

2) zapewnienie płynności jazdy, tzn. w przypadku wystąpienia awarii pojazdu 

Wykonawca zobowiązany jest kontynuować przewozy zastępczym środkiem 

transportu. Uruchomienie zastępczego środka transportu musi nastąpić w czasie nie 

dłuższym niż 30 minut od chwili zdarzenia; 

3) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji, mających wpływ 

na organizację dowozu uczniów oraz wniosków w zakresie usprawnień technicznych; 

4) przestrzeganie przepisów prawa regulujących ruch drogowy i określających warunki 

techniczne pojazdów; 

5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec uczniów za szkody wynikłe z ruchu 

pojazdów, przewozu uczniów na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach; 

6) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego standardu przewozu 

uczniów, do punktualnego i terminowego podstawiania pojazdu w miejscu 

zamieszkania uczniów, do zaprowadzenia i odebrania uczniów od wychowawców; 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 

określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 
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13. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia  usług będących przedmiotem 

zamówienia: 

1) dowozy uczniów winny być realizowane za pomocą sprawnych technicznie środków 

transportu, 

2) świadczenie usług musi odbywać się środkami transportu: 

a) sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie 

uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz o liczbie miejsc siedzących 

adekwatnych do ilości przewożonych dzieci; 

b) posiadającymi aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie                              

od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (suma 

ubezpieczenia NNW minimum 5 000 zł); 

c) wyposażonymi w odpowiednią wentylację, ogrzewanie wewnętrzne zapewniające 

uczniom odpowiedni komfort jazdy; 

d) wyposażonymi w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia – Wykonawca odpowiada 

za utrzymanie czystości i porządku. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów               

w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności 

których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych 

potrzebami zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym dowozu do szkół. 

15. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy. 

16.  Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, 

w oparciu o własne kalkulacje kosztów. 

 

III. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania zamówienia ustala się od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.,  

we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  18 kwietnia 2002 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432  ze zm.). 

 

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

 

Zamawiający wymaga aby Usługodawca dysponował w dniu podpisania umowy 

następującymi dokumentami:  

a) Odpisem decyzji administracyjnej upoważniającej do podejmowania i wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, wydane na 

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 

2019r. poz. 2140 ze zm.) tj. licencji, zezwolenia, uprawnienia czy koncesji na 

wykonywanie transportu drogowego osób, 

b) Kserokopią ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu,  

c) Potwierdzeniem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC + NW 

d) Dokumentem potwierdzającym uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie 

wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 

 

V. Procedura – sposób sporządzenia oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona według wzoru 

formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 



4 
 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego -  Urząd Gminy Trzeszczany, 

Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany (Sekretariat – pok. nr 6) 

4. Wykonawca winien umieścić ofertę w  kopercie zabezpieczonej i zaadresowanej na 

adres Zamawiającego, podany na wstępie, opieczętowanej pieczęcią firmową 

Wykonawcy, posiadającej następujące oznaczenia: „Oferta na: Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do Hrubieszowa w 2022 roku ” 

5. Termin składania ofert upływa dnia  01.12.2021 r. o godz. 15:30.  

 

VI. Sposób oceny ofert 

 

1. Wykonawca poda w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1) cenę brutto oferty, 

uwzględniającą należny podatek VAT. Dla celu rozstrzygnięcia niniejszego 

postępowania proponowana stawka za 1 km zostanie pomnożona przez planowaną 

liczbę przejechanych kilometrów.  

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

(łącznie z opieką nad dowożonymi) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia.  

3. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza z punktu widzenia ceny 

za jaką zostanie zrealizowane zamówienia. 

 

VII. Pozostałe informacje 

 

1. Umowa z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

Anna Błaszczuk - Jeleń – insp. ds. oświaty i ewidencji ludności telefon: (84) 65 

75 059 

 

 

               Wójt 

   /-/Stanisław Czarnota 


