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CUW.4464.1.2018 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY 

poniżej kwoty 30 000 euro 

na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej 

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY 

pod nazwą 

Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci na terenie 

Gminy Solina w roku szkolnym 2018-2019 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Solina 
ul. Wiejska 2 
38-610 Polańczyk  

Tel: 13 470 30 29  Fax: 13 469 23 21  

2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: Marzena Markuc 

3. Opis Przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu i opieki w czasie przewozu dzieci na terenie Gminy Solina  

w roku szkolnym 2018-2019 w ramach zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania częściowe: 

ZADANIE Nr 1: Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi  oraz Zawozie 
 

W ramach tej części wchodzą następujące przewozy: 

1) Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi  z m-ci Werlas, Zawóz, Zawóz-Sarzyna, Rajskie, 

Sakowczyk.  

Dowożenie 31 dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi z m-ci Werlas, Zawóz, Zawóz-Sarzyna, Rajskie, Sakowczyk. Usługi 

będą świadczone w szczególności przez wszystkie dni nauki, wszystkie uroczystości szkolne, imprezy sportowe organizowane 

przez szkołę oraz instytucje współpracujące ze szkołą, dni egzaminów próbnych i końcowych własnym transportem wg rozkładu 

jazdy ustalonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wołkowyi. Usługi polegać będą na przewozie uczniów klas od 0-8 

szkoły podstawowej i 3 klasa gimnazjalna na plac szkolny i z powrotem z placu szkolnego do domu w miejscowościach Werlas, 

Zawóz, Zawóz-Sarzyna, Rajskie, Sakowczyk. Dni nieświadczonych usług (dni wolne od nauki) w danym miesiącu poza feriami 

zimowymi pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły i w razie potrzeby Wykonawca świadczyć będzie przewóz dzieci w miejsce 

wskazane przez dyrektora szkoły w ramach wynagrodzenia miesięcznego, proporcjonalnie do niewykorzystanych dni. 
 

2) Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi z m-ci Terka i Bukowiec. 

Dowożenie 43 dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi z m-ci Terka i Bukowiec.  Usługi będą świadczone w szczególności 

przez wszystkie dni nauki,  wszystkie uroczystości szkolne, imprezy sportowe organizowane przez szkołę oraz instytucje 

współpracujące ze szkołą, dni egzaminów próbnych i końcowych własnym transportem wg rozkładu jazdy ustalonego przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wołkowyi. Usługi polegać będą na przewozie uczniów klas od 0-8 szkoły podstawowej  

i 3 klasa gimnazjalna na plac szkolny i z powrotem z placu szkolnego do domu do miejscowości Bukowiec, Terka. Dni 

nieświadczonych usług (dni wolne od nauki) w danym miesiącu poza feriami zimowymi pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły 

i w razie potrzeby Wykonawca świadczyć będzie przewóz dzieci w miejsce wskazane przez dyrektora szkoły w ramach 

wynagrodzenia miesięcznego, proporcjonalnie do niewykorzystanych dni. 

3)  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi z m-ci Wola Górzańska i Górzanka. 



Dowożenie 26 dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi z m-ci Wola Górzańska i Górzanka.  Usługi będą świadczone w 

szczególności przez wszystkie dni nauki,  wszystkie uroczystości szkolne, imprezy sportowe organizowane przez szkołę oraz 

instytucje współpracujące ze szkołą, dni egzaminów próbnych i końcowych własnym transportem wg rozkładu jazdy ustalonego 

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wołkowyi. Usługi polegać będą na przewozie uczniów klas od 0-8 szkoły podstawowej  

i 3 klasa gimnazjalna na plac szkolny i z powrotem z placu szkolnego do domu do miejscowości Górzanka, Wola Górzańska. Dni 

nieświadczonych usług (dni wolne od nauki) w danym miesiącu poza feriami zimowymi pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły 

i w razie potrzeby Wykonawca świadczyć będzie przewóz dzieci w miejsce wskazane przez dyrektora szkoły w ramach 

wynagrodzenia miesięcznego, proporcjonalnie do niewykorzystanych dni. 

 

4)  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zawozie  z m-ci Werlas, Zawóz-Sarzyna, Rajskie, Sakowczyk.  

Dowożenie 5 dzieci do Szkoły Podstawowej w Zawozie z m-ci Werlas, Zawóz-Sarzyna, Rajskie, Sakowczyk. Usługi będą 

świadczone w szczególności przez wszystkie dni nauki, wszystkie uroczystości szkolne, imprezy sportowe organizowane przez 

szkołę oraz instytucje współpracujące ze szkołą, dni egzaminów próbnych i końcowych własnym transportem wg rozkładu jazdy 

ustalonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wołkowyi. Usługi polegać będą na przewozie uczniów klas od 0-3 szkoły 

podstawowej na plac szkolny i z powrotem z placu szkolnego do domu w miejscowościach Werlas,  Zawóz-Sarzyna, Rajskie, 

Sakowczyk. Dni nieświadczonych usług (dni wolne od nauki) w danym miesiącu poza feriami zimowymi pozostają do dyspozycji 

dyrektora szkoły i w razie potrzeby Wykonawca świadczyć będzie przewóz dzieci w miejsce wskazane przez dyrektora szkoły w 

ramach wynagrodzenia miesięcznego, proporcjonalnie do niewykorzystanych dni. 
 

ZADANIE Nr 2: Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce 
 

W ramach tej części wchodzą następujące przewozy: 

1) Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce z m-ci Myczkowce - Solina Jawor 

Dowożenie 28 dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce z m-ci Myczkowce - Solina Jawor. Usługi będą świadczone w 

szczególności przez wszystkie dni nauki, wszystkie uroczystości szkolne, imprezy sportowe organizowane przez szkołę oraz 

instytucje współpracujące ze szkołą, dni egzaminów próbnych i końcowych własnym transportem wg rozkładu jazdy ustalonego 

przez Dyrektora Zespołu Szkół w Bóbrce. Usługi polegać będą na przewozie uczniów klas od 0-8 szkoły podstawowej i 3 klasa 

gimnazjalna na plac szkolny i z powrotem z placu szkolnego do domu w miejscowości Myczkowce - Solina Jawor. Dni 

nieświadczonych usług (dni wolne od nauki) w danym miesiącu poza feriami zimowymi pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły 

i w razie potrzeby Wykonawca świadczyć będzie przewóz dzieci w miejsce wskazane przez dyrektora szkoły w ramach 

wynagrodzenia miesięcznego, proporcjonalnie do niewykorzystanych dni. 
 

 

2)  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce z m-ci Solina, Zabrodzie i Osiedle 

Dowożenie 19 dzieci do Zespołu Szkół w Bóbrce z m-ci Solina, Zabrodzie i Osiedle. Usługi będą świadczone w szczególności 

przez wszystkie dni nauki, wszystkie uroczystości szkolne, imprezy sportowe organizowane przez szkołę oraz instytucje 

współpracujące ze szkołą, dni egzaminów próbnych i końcowych własnym transportem wg rozkładu jazdy ustalonego przez 

Dyrektora Zespołu Szkół w Bóbrce. Usługi polegać będą na przewozie uczniów klas od 0-8 szkoły podstawowej i 3 klasa 

gimnazjalna na plac szkolny i z powrotem z placu szkolnego do domu w miejscowościach Solina, Zabrodzie i Osiedle. Dni 

nieświadczonych usług (dni wolne od nauki) w danym miesiącu poza feriami zimowymi pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły 

i w razie potrzeby Wykonawca świadczyć będzie przewóz dzieci w miejsce wskazane przez dyrektora szkoły w ramach 

wynagrodzenia miesięcznego, proporcjonalnie do niewykorzystanych dni. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawierają się w załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego – wzór umowy; 

III. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że liczba dzieci określonych w opisie powyższych zadań 

może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. Zmiana nie daje podstaw do żądania zwiększenia 

wynagrodzenia.  

4. Wymagania związane z wykonaniem* 



 a) termin wykonania zamówienia: od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 b) okres gwarancji: --- 

 c) warunki płatności: zgodnie z załączonym wzorem umowy 

 d) Inne: ---- 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

 

 

Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy którzy: 
1) nie zalegają z opłacaniem jakichkolwiek należności (w szczególności podatkowych, cywilnych)  
    wobec Gminy Solina na dzień składania ofert, (oświadczenie wykonawcy podlega weryfikacji przez  
    Zamawiającego), 
2) posiadają wszystkie wymagane prawem zezwolenia (licencje) oraz środki techniczne i osobowe do 
prawidłowego wykonania zamówienia, (kserokopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
należy przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy). 

6. Forma złożenia oferty 

 Ofertę na niniejszym formularzu należy złożyć w terminie do dnia: 20 lipca 2018 r. do godz. 10:00 

(pisemnie – listem lub osobiście, faksem, e-mailem) w sekretariacie UG Solina pok. nr. 11  

 Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  

i opatrzonej napisem: 

 „Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk” 
„ZAPYTANIE OFERTOWE” 

na „Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki  
w czasie przewozu dzieci  na terenie Gminy Solina  

w roku szkolnym 2018-2019” 
 

„Nie otwierać przed  20 lipca  2018 r. do godz. 10:30”. 
 

 * w przypadku braku  potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy 



 
 (pieczęć wykonawcy)  ..............................., dnia .................. 

        (miejscowość) 

CUW.4464.1.2018 

WYPEŁNIA WYKONAWCA 
 
Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE 

Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci  
na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2018-2019 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

 ....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 NIP................................................ REGON........................................... TEL/FAX...................................... 

 E-MAIL........................................... 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

(UWAGA: Dopuszcza się składania ofert częściowych (na poszczególne zadania)) 

 Zadanie Nr 1 Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi oraz Zawozie 

 cena brutto 

(za jeden miesiąc  
realizacji przewozu) 

.............................................................................. zł 

Słownie:......................................................................................................... zł 

 cena netto: 

(za jeden miesiąc  
realizacji przewozu) 

.............................................................................. zł 

Słownie:......................................................................................................... zł 

 podatek VAT 8%: 
.............................................................................. zł 

Słownie:......................................................................................................... zł 

 

 Zadanie Nr 2 Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

 cena brutto 

(za jeden miesiąc  
realizacji przewozu) 

.............................................................................. zł 

Słownie:......................................................................................................... zł 

 cena netto: 

(za jeden miesiąc  
realizacji przewozu) 

.............................................................................. zł 

Słownie:......................................................................................................... zł 

 podatek VAT 8%: 
.............................................................................. zł 

Słownie:......................................................................................................... zł 

 

 



3. Oświadczam, że: 
  1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
  2) akceptuję wzór  umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu  
       i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
  3) jestem  w  pełni  uprawniony  do  zawarcia  niniejszej umowy,  oraz  że  osoby  podpisujące umowę   
      są prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych zobowiązań w imieniu Wykonawcy,  
  4) posiadam wszystkie wymagane prawem zezwolenia (licencje) oraz środki techniczne oraz  
      osobowe do niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  
  5) nie zalegam z opłacaniem jakichkolwiek należności (w szczególności podatkowych, cywilnych)   
      wobec Gminy Solina. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są: 

 a) ............................................................................................................................................................ 

 b) ............................................................................................................................................................ 

 c) ............................................................................................................................................................ 

 Jednocześnie oświadczam, że przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeżeń, że: 

 1) Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli w szczególności: 

  a) złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania, 

  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
realizację zamówienia, i kwota ta nie może zostać zwiększona, 

  c) wystąpią inne ważne przyczyny powodujące, że wybór wykonawcy nie leży w  interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili wysłania zapytania ofertowego, 

 2) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wymienionych 
w pkt.  5 zapytania ofertowego. 

 3)  nie przysługują mi do Zamawiającego żadne roszczenia związane z zamknięciem postępowania bez 
wyboru wykonawcy. 

 

……….........……,dnia…………... 

 

 

 ………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 

(pieczęć Wykonawcy) 

 


