URZĄD MTASTA
GAH \VO LIN
08-400 Garwolin, ul. Staszica 1 ~
woj. mazowieckie

Garwolin, dnia 5 sierpnia 2019 r ku.
I

S0.4464.1.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta
Garwolina do ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Otwocka

I. Zamawiający
Nazwa zamawiającego: Miasto Garwolin
Adres zamawiającego: ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
Telefon: 25 786 42 42
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dowóz trzech uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na ter nie
miasta Garwolina do ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Otwocka:
- dwóch uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawc ego
w Otwocku ul. Literacka 8
- jednego ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawc ego
w Otwocku ul. Majowa 17/19,
oraz odbiór z Ośrodków i powrót do miejsca zamieszkania uczniów.
III. Rozliczenie
Rozliczenie za dany miesiąc następować będzie po przedłożeniu faktury/rachunku raz
z potwierdzeniem przez odpowiedni Ośrodek liczby dni, w których uczniowie brali u ział
w zajęciach szkolnych.
IV. Termin realizacji
1. Realizacja zamówienia obejmuje okres roku szkolnego 2019/2020 począwszy od 2 wrze nia
2019 roku do 26 czerwca 2020 roku.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zadania bez podaw nia
przyczyn.

v. Sposób przygotowania

oferty
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszo ym
opakowaniu (np. w kopercie). Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone następują ym
napisem:

Zapytanie ofertowe:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Garwolina do
ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Otwocka
nie otwierać do dnia 21 sierpnia 2019 roku do godz. 1000
oraz powinno posiadać nazwę i dokładny adres Oferenta

VI. Miejsce i termin złożenia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Garw lina
przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin - Sekretariat (pierwsze piętro) nie później niż do
dnia 21 sierpnia 2019 roku do godz. 1000.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej nie
rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferantom.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godz. 1015
Miasta Garwolina, ul. Staszica 15 08-400 Garwolin, pok. 5 (parter).
VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto za jednodniowy kurs.
Przez jednodniowy kurs rozumieć należy:
- dowóz uczniów do ośrodków i drogi powrotnej oraz
- odbiór uczniów z Ośrodków i drogi powrotnej.

Kontakt:
Osoba Uprawniona do bez~ośredniego kontaktowania Się z oferentami -Małgorzata L Issa
tel. (25) 786 42 13 w godz. 9 0_1500

Zamawiający

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego
Wzór umowy

Uwaga:
.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 po '.
1986 z pózn. zm.), niniejsza ustawa nie ma zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracz'
wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.

ZAŁĄCZ

IK

OFERTA
na:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Garwolina do ośrodków
szkolno-wychowawczych na terenie miasta Otwocka

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
adres
telefon/fax

.
.
.
Do:
Miasto Garwolin
ul. Staszica 15,
08-400 Garwolin.

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym
Cenę brutto
.
Słownie

.

Jednocześnie oświadczam, że:
1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymagama
ustawowymi,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i
wykonania zamówienia,
3) posiadam sprawny technicznie
środek transportu, ważne ubezpieczenie i badś nie
techniczne oraz jest on dostosowany do bezpiecznego przewozu co najmniej czterech sób
tj. trzech uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekuna,
4) zapoznałem się z treścią zapytania i załączonych do niego załączników, nie wnoszę d
nich zastrzeżeń oraz zdobyłem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty
5) zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami
określonymi w zapytaniu ofertowym,
.
I
6) cena brutto zawarta w ofercie obejmuje kompletną (z punktu widzenia celu, któremu m
służyć) realizację zamówienia,
7) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
8) przekazany wraz z zapytaniem ofertowym wzór umowy został przeze mnif
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym prze'
Zamawiającego,
9) Korespondencję proszę kierować na adres:

.

nr telefonu
nr faxu

.
.

Podpis
podpis i pieczęć Oferenta

U M O W A Nr
zawarta w dniu
Burmistrza Miasta Garwolina
a

NIP

WZÓR

roku pomiędzy Miastem Garwolin reprezentowan
.

przez

.

zwanymi w dalszej części umowy stronami
o następującej treści:
§ 1.
1. Miasto Garwolin zleca a firma
zobowiązuje
uczniów niepełnosprawnych:
......................................
zam. Garwolin ul.
,
......................................
zam. Garwolin ul.
,
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku ul. Majowa 17/19
.......................................
zam. Garwolin ul.
,
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku ul. Literacka 8.

SIę do

owozu

2. Podczas dowożenia uczniów opiekę sprawować będą:
............................................
,
.............................................

,

§ 2.
Strony ustalają wynagrodzenie za jeden kurs na trasie;
z miejsca zamieszkania uczniów:
- do siedziby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku ul. Majowa 17/19 i drogi powrotnej,
- do siedziby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku ul. Literacka 8 i drogi powrotn .
oraz odbiór z Ośrodków i powrót do miejsca zamieszkania uczniów
w wysokości
zł brutto (słownie
).
§ 3.
Środek transportu musi być sprawny technicznie, posiadać ważne ubezpieczenie i badanie
techniczne oraz dostosowany do bezpiecznego przewozu co najmniej czterech osób tj. trzech
uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekuna.
§ 4.
Wypłata wynagrodzenia ustalonego według zasad określonych w § 2 następować
ędzie
w rozliczeniach
miesięcznych na podstawie przedłożonej,
po zakończeniu
miesiąca,
faktury/rachunku
wraz z potwierdzonym przez odpowiedni Ośrodek wykazem liczb dni,
w których uczniowie brali udział w zajęciach szkolnych.
§ 5.
1. Umowa została zawarta na okres roku szkolnego 2019/2020.
2. Zlecona usługa dowozu uczniów obejmuje okres od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020
roku.
§ 6.
Umowa może być rozwiązana za obopólną zgodą a także przez wypowiedzenie przez jedną z stron
z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia i dokonanym na koniec miesiąca.

§ 70
W sprawach nieuregulowanych niniej szą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywil

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Garwolin, a jeden Firma
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§ 80
egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
o o o o
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