Izabelin, 27 listopada 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, z siedzibą w 05-080
Izabelin, ul. 3 Maja 49, zaprasza do złożenia oferty na poniższą usługę.
Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów na basen w okresie styczeń - czerwiec 2020 r.
Usługa obejmuje 3 kursy w każdym tygodniu przez 6 miesięcy (styczeń - czerwiec) po 3 h (od 12.00
do 15.30), przy czym 2 kursy z większą liczbą uczniów (około 43 uczniów plus opieka) oraz 1 kurs
z około 23 uczniami plus opieka.
Trasa: ze szkoły w Izabelinie przy ul. Wojska Polskiego 5 do OSiR Ursus przy ul. Orląt Lwowskich
1 w Warszawie.
1. Termin realizacji zamówienia: od 07.01.2020 r. - 25.06.2020 r.
2. Uprawnieni do udziału w postępowaniu są Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - posiadają aktualną licencję
na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
b. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
-

w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego
zamawiający żąda dysponowania co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do
przewozu zbiorowego;

w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia zamawiający żąda dysponowania minimum jednym
kierowcą, który posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
medycznej lub przedmedycznej; wskazany kierowca musi mieć odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy).
3. Szczegółowe warunki świadczenia usług:
a. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowy oraz bezpieczny transport osób na całej
ustalonej trasie dojazdu.
b. Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić ubezpieczenie pojazdu, którym będą przewożone osoby;
b) zapewnić ubezpieczenie przewożonej osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków;
c) zapewnić przynajmniej jednego kierowcę, który nie był karany za przestępstwa określone
w rozdz. XXV Kodeksu karnego;
d) dbać o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środka transportu oraz zabezpieczyć pełną
sprawność techniczną środka transportowego przeznaczonego do przewożenia uczniów;
e) zapewnić przewożonemu uczniowi przewidziane prawem warunki bezpieczeństwa,
higieny, wygody oraz należytej obsługi; pojazdy muszą bezwzględnie posiadać pasy
bezpieczeństwa.
4. Warunki płatności: rozliczenie usługi nastąpi na podstawie faktury VAT wystawianej po
zakończeniu każdego miesiąca, do 15 dnia następnego miesiąca, z terminem płatności 14 dni.
5. Sposób składania ofert:
a) za pośrednictwem poczty EMAIL na adres: sp@izabelin.edu.pl
b) termin składania ofert: do 6 grudnia 2019 r. do godz. 16:00.
-

6. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 000,00 euro.
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7. W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym, Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Szkoła Podstawowa w Izabelinie, Barbara
Szummer tel. 22 722 89 82, e-mail: b.szummer@izabelin.edu.pl.
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