
Juchnowiec, 20.12.2017r.  

  

ROZEZNANIE CENOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH   

Z PRZEWOZEM UCZNIÓW  Z  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI  

W JUCHNOWCU GÓRNYM 

  

  

Zgodnie z zasadami konkurencyjności  i zapisami Regulaminu udzielania przez Zespół Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość nie 

przekracza wyrażonej  w zł równowartości kwoty 30000 Euro,  Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych        

    w roku 2018 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO  

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  

ul. Szkolna 5  

16-061 Juchnowiec  

woj. podlaskie  

tel. (+48 85) 7196678  

fax. (+48 85) 7195700         

NIP 966-15-71-916  

2. OPIS ZAMÓWIENIA  

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające  na wynajmie autokarów 

(mających co najmniej 50  miejsc siedzących) i busów (pojazdów mających  8 - 20 miejsc siedzących) wraz z 

kierowcą w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. Szacowana ilość wyjazdów w roku 2018  -  

około 45, w tym: - 20 regularnych wyjazdów na basen w czwartki (zgodnie z harmonogramem) na trasie 

Juchnowiec Górny – Białystok – Juchnowiec Górny - 13 wyjazdów edukacyjnych do placówek kulturalnych 

na trasie Juchnowiec Górny – Białystok (lub okolice) – Juchnowiec Górny - ok. 12 wyjazdów na zawody 

sportowe na terenie powiatu białostockiego.  

3. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO WYJAZDU  

1. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 

techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo  o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. 

z 2005, Nr 108,poz.908  z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy   z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);  

2. Wykonawca ubezpiecza autobusy/busy od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i 

pozostających w związku z przewozem;  

3. Wykonawca zapewnia uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;  

4. Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu 

 z miejsca zbiórki tj. z Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  

ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki; 5. W cenę 

przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia  kierowcy. 

6. Kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez 

kierowników wyjazdów;  



7. Wykonawca związany jest ofertą, w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, w terminie do 

31.12.2018r; 

 8. W przypadku awarii autokaru/busa uniemożliwiającej dalszą jazdę wykonawca zobowiązuje się do 

podstawienia zastępczego pojazdu tej samej klasy w czasie  nie dłuższym niż 1 godzina.  

  

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1) Zleceniodawca powiadomi wykonawcę najpóźniej 7 dni  przed planowanym wyjazdem o terminie 

realizacji wyjazdu i miejscu zbiórki;  

2) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówionej usługi, o której powiadomi 

wykonawcę nie później niż 12 godzin przed planowanym świadczeniem usługi  

3) Zleceniodawca dokona płatności za poszczególne przejazdy przelewem na wskazany przez wykonawcę 

rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury;  

 

5. OFERTĘ MOGĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY, KTÓRZY :  

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 

12 poz.874 z póź. zm.);  

2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;  

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownych zaświadczeń/oświadczenia o posiadaniu uprawnień 

do realizacji zadania będącego przedmiotem rozeznania  ofertowego na każde wezwanie zleceniodawcy.                           

 6. SKŁADANIE OFERT  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej lub papierowej na załączonym 

formularzu. Treść oferty musi być zgodna z przedmiotem zamówienia.  

Formularz ofertowy  należy złożyć/przesłać do 28.12 2017 r. do godz.13.00 na adres:  

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

ul. Szkolna 5  

16-061 Juchnowiec  

woj. podlaskie  

 fax. (+48 85) 7195700  

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:  

„OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ROKU 2018”  

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej dokumenty składające się na ofertę należy 

złożyć/przesłać na adres: juchnowiec@wp.pl  

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne pojazdy 

w określonych przedziałach kilometrowych  na podstawie kryterium ceny ryczałtowej brutto.  



Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym (w załączeniu).   

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo . 

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.   

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.    

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.  

  

  

  

                                                                                                                Dyrektor                                                                                                   

Barbara Klimaszewska 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Oferta na świadczenie usług transportowych 

Firma transportowa: ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 Adres kontaktowy………………………………….………………………………………………………………… 

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

Telefon…………………………………………………………………………………………………......................  

Składam ofertę na świadczenie usług transportowych w roku 2018 zgodnie z warunkami określonymi  

w rozeznaniu cenowym:  

Lp. Rodzaj pojazdu 
 

Długość trasy Cena ryczałtowa 
netto w zł 

 

Cena ryczałtowa  
brutto w zł 

 

1.  
 

Autokar min.50 
osobowy 

do 50 km   
 

  

2. Autokar min.50 
osobowy  
 

od 50 do 100 
km   
 

  

3. Autokar min.50 
osobowy  
 

od 100 do 150 
km  
 

  

4. Bus 8 osobowy  
 

do 50 km     

5.  
 

Bus 8 osobowy od 50 do 100 
km   

  

6.  
 

Bus 8 osobowy od 100 do 150 
km 

  

 7. Bus 20 osobowy do 50 km      

8. Bus 20 osobowy od 50 do 100 
km    

  

9.  
 

Bus 20 osobowy od 100 do 150 
km      

  

 

Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie koszty jakie ponosi wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.      Oświadczamy, iż w przypadku wyboru 

naszej oferty jako najkorzystniejszej, uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie do 

31.12.2018r.                                                                                                          

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

miejscowość, data                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby                                                                                                                                   

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 


