
 

       

 

 

 

 

ZNAK: ZP/1/2018 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dowóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grabowiec do placówek 

oświatowych w Zamościu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabowiec, dnia 10 stycznia 2018 r. 



 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Grabowiec 

ul. Rynek 3, 

22-425 Grabowiec 

 

telefon centrali/fax: 84-651-24-74 

Strona internetowa: www.grabowiec.pl 

REGON 950368492 

NIP 9222942983 

 

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie  7 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie gminy Grabowiec do placówek oświatowych w Zamościu. 

2. Przewóz osób odbywać się będzie na trasie Grabowiec – Skomorochy Małe  

– Wólka Tuczępska – Bronisławka – Rogów – Zamość (długość trasy około 160 km 

dziennie). 

3. Placówki oświatowe na terenie miasta Zamość do których uczęszczają osoby 

niepełnosprawne z terenu gminy Grabowiec: 

3.1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Śląska 45A, 22-400 Zamość; 

3.2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło ul. Generała Orlicz-Dreszera 14,  

22-400 Zamość; 

3.3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne ”Krok za Krokiem” ul. Peowiaków 6a, 22-400 

Zamość. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 12.02.2018 r. do 31.12.2018 r. 

5. Przewóz dotyczy wszystkich dni od poniedziałku do piątku w których odbywać się będą 

zajęcia dydaktyczne. Przyjazd do placówki najpóźniej na godz. 800. Wyjazd z placówki 

po zakończeniu zajęć.  

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

6.1. odbiór osób z miejsca zamieszkania – godziny odbioru zostaną uzgodnione  

z opiekunami; 

6.2. dowóz osób do placówek oświatowych; 

6.3. odbiór osób z placówek oświatowych – godziny odbioru zostaną uzgodnione z placówką; 

6.4. dowóz do miejsca zamieszkania. 

7. Wykonawca ma obowiązek: 

7.1. zapewnić transport pojazdami w pełni sprawnymi technicznie oraz posiadającymi 

ubezpieczenie OC, AC, NNW; 

7.2. dopilnować aby każda osoba była zapięta pasami bezpieczeństwa w czasie przewozu; 

7.3. zapewnić niezwłocznie transport zastępczy w razie awarii pojazdu. 

8. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić osobom 

opiekuna (osoba poza kierowcą). 

9. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolność do 

czynności prawnych posiadająca: 

9.1. wykształcenie medyczne lub 

9.2. wyksztalcenie w zakresie opiekuna społecznego albo pracownika socjalnego lub 

http://www.grabowiec.pl/


9.3. przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych. 

10. W przypadku posiadania wykształcenia o którym mowa w pkt. 9.2 i 9.3 opiekun winien 

posiadać świadectwo potwierdzające ukończenie co najmniej szkolenia w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

1.1. dysponowanie pojazdem posiadającym co najmniej 8 miejsc siedzących. Pojazd musi być 

w pełni sprawny technicznie, posiadać aktualne badania techniczne, spełniać wszystkie 

wymagania bezpieczeństwa i higieny, 

1.2. posiadanie przez kierowcę pojazdu uprawnień do przewozu osób,  

1.3. dysponowanie osobą pełniącą funkcję opiekuna. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie załączonych do Oferty 

dokumentów. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w Zapytaniu ofertowym, oferta zostanie odrzucona z postępowania.  

 

V.  OCENA OFERT 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej Zapytaniu ofertowym warunki oraz ma najniższą cenę brutto za 

jeden kilometr przewozu. 

3. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało jednakową cenę, Zamawiający poprosi 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty o złożenie ofert dodatkowych oraz poda wszelkie 

informacje o terminie, formie i sposobie złożenia ofert dodatkowych.  

4. W ofercie dodatkowej Wykonawca nie może podać ceny wyższej niż w ofercie. 

5. W przypadku złożenia ofert dodatkowych Zamawiający wybierze ofertę tego 

Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną brutto.    

 

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona w przypadku zmiany długości 

trasy przewozu osób. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub 

2. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu  

3. została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym. 

 

VIII. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE POWINIEN DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA  

1. Formularz Oferty. 



2. Załącznik nr 1 do Oferty – dokumenty poświadczające posiadanie przez kierowcę 

uprawnień do przewozu osób. 

3. Załącznik nr 2 do Oferty – kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym będą 

realizowane przewozy. 

4. Załącznik nr 3 do Oferty – dokumenty poświadczające posiadanie przez opiekuna 

odpowiedniego wyksztalcenia/uprawnień. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

         Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest: 

Jadwiga Nosko – tel. 84 651 24 74. 

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na dowóz osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grabowiec. Nie otwierać do 25 

stycznia 2018 r. do godz. 1010” w terminie do dnia  

25 stycznia 2018 r. do godz. 1000  w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowcu  

ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec pow. zamojski woj. lubelskie osobiście lub drogą 

pocztową na powyższy adres. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

2. Projekt Umowy 

 

          Zatwierdził: 

   

 


