ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 z dnia 9.07.2021 r.
na dostawy/usługi/roboty budowlane*
„Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk do Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Damnicy wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu i obejmuje swoim zakresem
dowóz uczniów w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku."
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz pojazdów proponowanych do wykonania zamówienia.
3. Wzór umowy.
4. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych.

I.

Oznaczenie Zamawiającego.

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk
ul. Sportowa 9a
76-200 Słupsk
Tel. 59 810 03 50
II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
2. Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o

wartości od 60 000,01 złotych, a nie przekraczające wyrażonej w złotych równowartości 130
000 złotych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk do Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Damnicy wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu i obejmuje swoim zakresem
dowóz uczniów w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku."
2. Rodzaj zamówienia: dostawy/usługi/ roboty budowlane*
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania pn. „Dowożenie uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słupsku oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Damnicy" wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu i obejmuje swoim zakresem
dowóz uczniów w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku w
obrębie następujących tras, stanowiących części zamówienia:

częsć 1 – trasa 1
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„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słupsku wraz z zapewnieniem opieki.”
Trasa 1: Wrzeście - Jezierzyce - Słupsk OSW - Jezierzyce - Wrzeście
Objętych dowożeniem będzie troje uczniów.
Miejsce zamieszkania uczniów:
- jeden uczeń z Jezierzyc (ul. Kolejowa)
- dwoje uczniów z Wrześcia
Poranna trasa przejazdu:
Słupsk Plac Zwycięstwa - Wrzeście – Jezierzyce Kolejowa - Słupsk OSW – Słupsk Plac
Zwycięstwa - 34,3 km
Popołudniowa trasa przejazdu:
Słupsk Plac Zwycięstwa - Słupsk OSW – Jezierzyce Kolejowa – Wrzeście - Słupsk Plac
Zwycięstwa – 34,3 km
Liczba kilometrów: 68,6
Tygodniowo 343 km
Uwaga!
Podana liczba kilometrów liczona jest jako przejazdy z uczniami oraz dojazd z Placu
Zwycięstwa w Słupsku do miejsca rozpoczęcia dowozu lub odwozu oraz zjazdu do Placu
Zwycięstwa po zakończeniu przewozów.
częsć 2 – trasa 2
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słupsku wraz z zapewnieniem opieki.”
Trasa 2: Strzelinko - Gałęzinowo – Słupsk OSW – Gałęzinowo
Objętych dowożeniem będzie dwoje uczniów.
Miejsce zamieszkania uczniów:
- jeden uczeń z Gałęzinowa (dowóz tylko rano)
- jeden uczeń ze Strzelinka
Poranna trasa przejazdu:
Słupsk Plac Zwycięstwa – Strzelinko - Gałezinowo Zwycięstwa - 21,6 km

Słupsk OSW – Słupsk Plac

Popołudniowa trasa przejazdu:
Słupsk Plac Zwycięstwa - Słupsk OSW – Strzelinko - Słupsk Plac Zwycięstwa – 18,2
km
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Liczba kilometrów: 39,8
Tygodniowo 199 km
Uwaga!
Podana liczba kilometrów liczona jest jako przejazdy z uczniami oraz dojazd z Placu
Zwycięstwa w Słupsku do miejsca rozpoczęcia dowozu lub odwozu oraz zjazdu do Placu
Zwycięstwa po zakończeniu przewozów.
częsć 3 – trasa 3
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słupsku wraz z zapewnieniem opieki.”
Trasa 3: Płaszewko - Słupsk OSW – Płaszewko
Objętych dowożeniem będzie dwoje uczniów.
Miejsce zamieszkania uczniów:
- dwoje uczniów z Płaszewka
Poranna trasa przejazdu:
Słupsk Plac Zwycięstwa – Płaszewko – Słupsk OSW – Słupsk Plac Zwycięstwa - 18,6 km
Popołudniowa trasa przejazdu:
Słupsk Plac Zwycięstwa - Słupsk OSW – Płaszewko - Słupsk Plac Zwycięstwa – 19,3
km
Liczba kilometrów: 38
Tygodniowo 190 km
Uwaga!
Podana liczba kilometrów liczona jest jako przejazdy z uczniami oraz dojazd z Placu
Zwycięstwa w Słupsku do miejsca rozpoczęcia dowozu lub odwozu oraz zjazdu do Placu
Zwycięstwa po zakończeniu przewozów.
4. częsć 4 – trasa 4
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy wraz z zapewnieniem opieki.”
Trasa 4: Gałęzinowo – Włynkówko – Damnica SOSW – Gałęzinowo – Włynkówko
Objętych dowożeniem będzie dwoje uczniów.
Miejsce zamieszkania uczniów:
- jeden uczeń z Włynkówka,
- jeden uczeń z Gałęzinowa (dowóz poniedziałek rano, piątek powrót)
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Poranna trasa przejazdu:
poniedziałek :
Słupsk Plac Zwycięstwa – Gałęzinowo - Włynkówko – Damnica – Słupsk Plac
Zwycięstwa – 59,3 km
wtorek, środa, czwartek, piątek:
Słupsk Plac Zwycięstwa – Włynkówko – Damnica – Słupsk Plac Zwycięstwa – 48,7 km
Popołudniowa trasa przejazdu:
piątek:
Słupsk Plac Zwycięstwa - Damnica - Włynkówko - Gałęzinowo - Słupsk Plac
Zwycięstwa – 58,3 km
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek:
Słupsk Plac Zwycięstwa – Damnica – Włynkówko – Słupsk Plac Zwycięstwa – 47,8 km
Liczba kilometrów:
poniedziałek - 107 km
wtorek - 96,5 km
środa - 96,5 km
czwartek - 96,5 km
piątek - 107 km
tygodniowo 503,50 km
Uwaga!
Podana liczba kilometrów liczona jest jako przejazdy z uczniami oraz dojazd z Placu
Zwycięstwa w Słupsku do miejsca rozpoczęcia dowozu lub odwozu oraz zjazdu do Placu
Zwycięstwa po zakończeniu przewozów.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 4 części stanowiące 4 trasy
przejazdu uczniów do szkół specjalnych. Wykonawcy mogą składać ofertę na dowolnie
wybraną liczbę części. Każdą z wybranych części należy wycenić odrębnie, a cenę oferty
wpisać odpowiednio do formularza ofertowego wg załącznika do zapytania ofertowego.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu
i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów
uczniów
4) Wykonawca zapewni doprowadzenie dzieci przez opiekuna z samochodu do szkoły
i ze szkoły do samochodu.
5) Odbiór uczniów będzie następował z miejsca ich zamieszkania (dokładne adresy wskazane
zostaną Wykonawcy przy podpisaniu umowy)
6) Liczba uczniów objętych dowozem dla wszystkich części może ulec zmianie.
7) W przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje
się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia
po wprowadzeniu przez strony zmian w umowie.
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8) Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna.
9) Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia optymalnego rozkładu jazdy mając na uwadze
jak najkrótszy czas przebywania ucznia dowożonego w podróży z uwzględnieniem planu
zajęć lekcyjnych w roku szkolnym
10) Usługa będzie rozliczana według stawki za 1 kilometr przewozu.
11) Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
12) Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 60100000-9
13) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
14) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

IV. Termin realizacji zamówienia.
od 1.09.2021 r. do 24.06.2022 r.
V. Zastosowanie aspektów społecznych.
Zastosowane zapisy dotyczące aspektów społecznych:
nie dotyczy
VI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w następujący sposób:
1) Pisemnie w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk
ul. Sportowa 9a
76-200 Słupsk
Sekretariat Dyrektora CUW
2. Drogą elektroniczną na adres: cuw@gminaslupsk.pl
Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2021 r. o godz. 12:00.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Termin: 23.07.2021 r. o godzinie 13:00.
Miejsce: siedziba Zamawiającego - sekretariat Dyrektora CUW
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest:

W sprawach formalnych: Agnieszka Kąkol, tel.: 59 8100352
e-mail: agnieszkak@gminaslupsk.pl
2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem poczty,
osobiście lub przez e-mail.
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3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym do niniejszego

Zapytania.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wykonawca składa:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
3) kserokopię aktualnego zezwolenia, koncesji lub licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób tj. dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
4) na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia należy przedłożyć wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane przy realizacji
zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty.
1. Wszystkie oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą one miały określone
poniżej znaczenie:
1.

kryterium Cena- waga 100%

Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (C naj : C o) x 100
gdzie:
C – liczba punktow przyznana danej ofercie,
C naj – najniższa cena oferowa brutto spośród ważnych ofert,
C o – cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 100.
1) Na formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie /
udzielenie przedmiotu zamówienia.
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
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4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien w

cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
3. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego.
Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Po zawarciu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dane osobowe
kierowcy oraz opiekuna mających bezpośredni kontakt z uczniami: PESEL, imię, nazwisko,
nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, data urodzenia/art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U. z 2020
poz. 152)/
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe
1. Godziny pracy świetlic szkolnych działających przy SOSW
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słupsku
 świetlica czynna od godz. 7.00-15.30
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy
 świetlica czynna od godz. 7.50-15.20
2. Jedno dziecko dowożone do SOSW w Damnicy porusza się na wózku inwalidzkim.
X. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli
wystąpią okoliczności powodujące, iż udzielenie zamówienia stanie się bezprzedmiotowe.

……………..…….……………………
(podpis Dyrektora jednostki lub osoby upoważnionej)
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