
 
Nr  ZP.271.  6 . 2015                       Koniecpol dnia  10. 09. 2015r.          
Gmina Koniecpol                            
Ul. Chrząstowska 6a 
42-230 Koniecpol 
 

Zaproszenie 
do złożenia oferty cenowej na : Usługę dowozu  i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu 
Gminy  Koniecpol do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku w ilości 4 
uczniów.  
Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro ( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.). 
     

1. Nazwa  i  adres  Zamawiającego: 
Zamawiający: Gmina Koniecpol 
Adres: 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A. 
Telefon: ( 34)  3551881  Fax: (34) 3551756 
Adres: email: slawomir.wozniak@koniecpol.pl 
NIP:9492189567 
Regon:  151397990 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
             Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu Gminy Koniecpol z miejsca ich 
             zamieszkania do  Specjalnego   Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku w ilości 
            4 uczniów tj.  : 2 uczniów z ul.  Robotniczej, jednego z ul. Wąskiej i jednego z ul. Łąkowej 
z 
            miejscowości Koniecpol oraz ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania w dni nauki 
            w roku szkolnym 2015/2016 w raz z zapewnieniem  miejsca dla opiekuna dzieci. 
 

3. Termin wykonania  przedmiotu zamówienia:                                                                                                                                                     
Od dnia 1.10. 2015 do 30.06.2016r. w dniu nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016. 

4. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 
Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego  stanowiącego załącznik nr 1 do  
niniejszego zaproszenia. 
Cena podana  ma być cyfrowo i słownie w języku polskim, w sposób czytelny. 
Cena podana w ofercie  winna obejmować  wszystkie  koszty i wydatki  związane z 
wykonaniem  zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za wykonanie zamówienia i powinna obejmować  dzienną 
stawkę za usługę. Nie dopuszcza się wariantowości  oferty w tym jej  ceny. 
Terminy płatności faktur – maksymalnie do  30 dni od dnia otrzymania faktury przez 
zamawiającego. 

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował: 
Nazwa kryterium - cena  =  100% ( cena za cały przedmiot zamówienia). 
W cenę należy wliczyć: 
- wartość usługi  
- obowiązujący podatek VAT 
Cena podana w  ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 
podlegać waloryzacji w okresie jej trwania. 
Zamawiający wybierze  ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 
wymaganiom i o najniższej cenie. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
Ofertę należy złożyć  w kopertach do dnia 18  września  2015r. do godz. 9,00 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 Koniecpol  
( kancelaria  – parter pk.15A). 
Oferty zostaną otwarte  w dniu 18 września   2015r. o godz. 9,30 w siedzibie 
zamawiającego.  



 
          W interesie wykonawcy zaleca się aby ofertę  złożyć w zamkniętej kopercie  opisanej:  
 
         „Oferta na Usługę dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Koniecpol do  
          Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku w ilości 4 uczniów .  

Oferty cenowe złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania 
oferentom którzy je złożyli. Wyniki zostaną przekazane  wykonawcom w następujący 
sposób: przesłane pocztą i drogą e-mailową. 

7. Oferta ( propozycja) ma zawierać następujące dokumenty: 
 

a/. Formularz  oferty wg. załączonego wzoru., zał. 1. 
b/. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności  
    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
    wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
c/. Oświadczenie oferenta, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg zał. 2 

 

8. Informacje dodatkowe : 
a/. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 
określa wzór umowy załączony do niniejszego zaproszenia – zał. 3  

     b/. Osobą uprawnioną do kontaktowania się  jest: 
           Sławomir Woźniak tel. (34) 3551881 wew.113 fax (34) 3551756 e-mail:  
          slawomir.wozniak@koniecpol.pl. w godzinach 7,30 do 15,00. 
           c/. Po wyborze propozycji cenowej Zamawiający zawiadomi wykonawcę z najkorzystniejszą 

propozycja cenową o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie uzupełniona o wszystkie 
uwarunkowania złożone w propozycji cenowej. 

 
Załączniki:  
Zał. nr 1.  Oferta cenowa 
Zał. nr 2.  Oświadczenie 
Zał. nr 3.  Wzór umowy                                      
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 1  
 
 

Nazwa firmy (wykonawcy):             ........................ , dnia .............. 
…………………………………………. 
Adres wykonawcy: .................................  
................................................................. 
Powiat: .................................................... 
Województwo: ....................................... 
REGON: ................................................. 
NIP: ......................................................... 
................................................................. 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
…………………………………………. 
oraz adres e-mail   
…………………………………………. 
 
 

OFERTA  CENOWA 
 

         
                   Gmina  Koniecpol 
        42-230 Koniecpol 
        ul. Chrząstowska 6A 
 
 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  zadanie pn.: 
Usługa dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Koniecpol do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku w ilości 4 uczniów ( na podst. art. 4 pkt. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U z dnia 09. 08. 2013r poz. 
907 ze zm.) 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach: 
 

a) cena brutto za wykonanie dziennej usługi przedmiotu  zamówienia:   ………….zł                                   

  słownie złotych: ........................................................................................ 

     podatek VAT w wysokości  …………% : ….............................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................ 

      cena netto:  ................................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................ 

2.  Termin realizacji:  od dnia 1.10.2015r do 30.06.2016r 

3.  Warunki płatności: do 30 dni. 

4.    Inne informacje: 

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  
  zastrzeżeń. 



 
- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”: warunki 
umowy akceptuję i zobowiązuje się  w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia 
umowy na w/w. warunkach. 
   

2 Załącznikami do niniejszej oferty są: 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 

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

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

O ŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Działając w imieniu: 

 

…........................................................................................................................................................................ 

 

….......................................................................................................................................................................... 

/ nazwa Wykonawcy/ 

 

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że : 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  

Zapytania o cenę na wykonanie usługi dowozu  i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Koniecpol do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku. 

 

 
 

 

oświadczam, że spełniamy warunki  wymienione w art. 22 ust. 1. pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp 

z póź. zmianami a mianowicie: 

1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeśli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie niniejszego zamówienia; 

2. posiadania wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

…............................................................... 

( podpis osoby/osób upoważnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

…………………………., dnia …...................... 

 

                                                                       

                                                                         



                                                                                                                                                    Zał.Nr 3 

                                                                     Umowa   
 

 

 

zawarta w dniu   …………………………..2015r w Koniecpolu   pomiędzy: 

Gminą Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol, ul Chrząstowska 6A zwaną dalej „Zamawiającym”,  

którą reprezentują: 

1.Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

Przy kontrasygnacie Skarbnika  Miasta i Gminy Koniecpol-Jadwiga Gwara 

 

NIP 9492189567,  zwaną dalej Zamawiającym 

 

a firmą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

którą reprezentują: 

 

1……………………………………………………………. 

NIP:  …………………………………………………, zwaną dalej  Wykonawcą  

o następującej treści: 

§ 1 

 

Umowa niniejsza zostanie zawarta zgodnie z wynikiem zapytania o cenę  na usługę dowozu  i 

odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Koniecpol do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Bogumiłku w okresie od 1.010. 2015  do 30.06.2016r.  
 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na: 

 

Cenę  ryczałtową dzienną  brutto (wraz z VAT)  w wysokości                   ………………. zł. 

       słownie: ………………………………………………………………………. /100. 

  

     Miesięczny koszt dowozu brutto będzie iloczynem ceny dziennej usługi i ilości dni   

roboczych/nauki szkolnej / w danym miesiącu . 

 

2.  Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją zadania  

i  nie może ulec   zmianie. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w  § 2 rozliczone będzie na podstawie faktury  VAT , 

wystawionej  przez Wykonawcę  po zakończeniu usługi za dany miesiąc.  

2. Faktura ,  uregulowana będzie w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, płatnej przelewem na  konto wskazane przez Wykonawcę na 

fakturze. 

 

§ 4 

 

     1. Termin wykonania usługi  ustala się następująco: 

            -  dni nauki szkolnej w okresie od 1.10.2015r. do 30.06.2016r. 

          



 

§ 5 

 

1Wykonawca usługi zobowiązuje się, że  dostosuje godziny dowozu  i odwozu dzieci z  zajęć 

szkolnych zgodnie z planem nauczania w placówce. 

2.Strony  zgodnie ustalają, że w przypadku zmiany ilości dowożonych  dzieci, która to jednak 

zmiana  nie spowoduje konieczności zmiany środka dowozu na pojazd o większej liczbie miejsc 

siedzących  wynagrodzenie określone w  umowie nie ulegnie zmianie.    

 

                                                                                 § 6 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

 a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

    nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

    umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

   od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania części  umowy. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż trzy dni. 

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

   okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

    powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości  10 % wynagrodzenia  umownego miesięcznego za 

przedmiot umowy. 

 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w  wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego miesięcznego. 

3.   Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na  zasadach Kodeksu  

Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 8 

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia  

    w przypadku  wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających  

    wykonywanie  usługi (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne: powódź, zaspy śnieżne) 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

    podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.      

    

 

§ 9 

 

 



W przypadku zaniechania przez Wykonawcę  realizacji umowy, Zamawiający  poza uprawnieniem  

do odstąpienia od umowy  może zlecić  wykonanie przedmiotu umowy osobie  trzeciej na koszt  

Wykonawcy. 

                                                                               §10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego,  wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych. 

 

 

                                                                              § 11 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

                                                                             § 12 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 

      ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


