FORMULARZ ZP-300
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
Publikacja obowiązkowa
Publikacja nieobowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:
Gmina Teresin
Adres pocztowy:
ul. Zielona 20
Miejscowość:
Teresin

Kod pocztowy: Województwo:
96-515
mazowieckie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Anna Góralczyk
046 8613815
E-mail:
Fax:
inwestycje@teresin.pl
046 8613815
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
bip.teresin.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby
upoważnionej do kontaktów

I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ
DALSZE INFORMACJE

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail:

Fax:

Adres internetowy:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano
wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail:

Fax:

Adres internetowy:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres
jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY
PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/OFERTY

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail:

Fax:

Adres internetowy:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Przedmioty działalności :
Edukacja
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających
Tak

Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Teresin
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub
świadczenia usług

(a) Roboty budowlane

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

(b) Dostawy

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Inne
Główne miejsce realizacji dostawy:

(c) Usługi

Kategoria usług: 2
Główne miejsce świadczenia usług:
Teren Gminy Teresin
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Waluta
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Dowożenie autobusami uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się
na terenie Gminy Teresin w czasie trwania roku szkolnego 2006/2007, 2007/2008 oraz
2008/2009 zgodnie z określonymi trasami.
II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu żąda się od Wykonawców złożenia
łącznie z ofertą poniższych załączników i oświadczeń: I.oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wg
druku Zamawiającego. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców
występujących wspólnie, w/w oświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów występujących
wspólnie. II.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących
wspólnie, w/w oświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.
2.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca jest osoba
prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz, zaś w
przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument
musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie dla wszystkich urzędujących
członków władz. 3.aktualna informacja (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: Wymagany dokument
dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr
197, poz. 1661 z późn. zm.).W przypadku składania oferty przez wykonawców
występujących wspólnie, każdy w pomiotów występujących wspólnie, który zalicza się do
podmiotów zbiorowych, zobowiązany jest do złożenia w/w dokument. 4.aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert Uwaga: W przypadku składania oferty przez
Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów

występujących wspólnie. 5.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców
występujących wspólnie, w/w oświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów występujących
wspólnie. III.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: 1.aktualny dokument świadczący o uprawnieniach Wykonawcy do
przewozu osób - licencja na wykonywanie transportu drogowego osób wydana na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U z 2004 r. nr 204
poz. 2088 z późn. zm.); 2.wykaz autobusów jakie posiada Wykonawca wraz z kserokopiami
dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów świadczących o posiadaniu przez
Wykonawcę środkach transportowych niezbędnych do wykonania usługi dowozu.
Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia kserokopii ubezpieczenia pojazdu
OC oraz dokumentu potwierdzającego sprawność techniczną pojazdu (np. ostatni przegląd
autobusu; 3.wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Należy
załączyć kserokopie praw jazdy kat. D wraz ze świadectwem kwalifikacji dla osób, które
zostały zadeklarowane jako Kierowcy autobusów; IV.Dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia: 1.polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę co najmniej 50.000 tysięcy złotych. Dodatkowo Wykonawcy są
zobowiązani do dołączenia do oferty: 1.wypełnionego formularza ofertowego - oferty;
2.projektu umowy - wg wzoru Zamawiającego, podpisanego na każdej zapisanej stronie na
potwierdzenie akceptacji projektu umowy przez Wykonawcę; 3.dowodu wniesienia wadium
- kserokopia dokumentu potwierdzona \za zgodność z oryginałem\.
II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Glówny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
60.11.31.00-4

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak

Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Całkowita wielkość lub zakres

Zakres zamówienia obejmuje dowożenie autobusami uczniów do szkół podstawowych oraz
gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Teresin w czasie trwania roku szkolnego
2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009 zgodnie z określonymi trasami. Obowiązek opieki
nad uczniami w trakcie realizacji przewozów stanowiących przedmiot zamówienia
spoczywa na Zamawiającym. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
uzupełniającego zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie
z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 5 %
wartości zamówienia podstawowego i dotyczyć będzie tegoż samego przedmiotu
zamówienia. Wynikać to będzie z dodatkowych zleceń zamawiającego, dotyczących
przewozu uczniów na zawody sportowe, basen itp.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany

Wymagany

Data rozpoczęcia 01/09/2006 Data zakończenia 30/06/2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany do wniesienia wadium na zasadach określonych przed upływem
terminu składania ofert w następujących wysokościach: 1)w przypadku składania oferty
częściowej na wykonywanie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Paprotni Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych,
słownie: pięć tysięcy złotych, 2)w przypadku składania oferty częściowej na wykonywanie
dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Szymanowie - Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 złotych, słownie: trzy
tysiące złotych, 3)w przypadku składania oferty częściowej na wykonywanie dowozu
uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Teresinie - Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 złotych, słownie: dwa tysiące złotych. W
przypadku składania oferty całkowitej wadium wynosi 10.000,00 złotych, słownie: dziesięć
tysięcy złotych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I
FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE,
FINANSOWE I TECHNICZNE
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone
w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr
19, poz.177 z późn. zm.), tj. I. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, II. posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Warunki: a)Wykonawca zobowiązany jest do posiadania
uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób wymaganych przez właściwe
przepisy prawa; b)Wykonawca zobowiązany jest do posiadania środków transportowych
przydatnych do wykonania usługi dowozu w następującej ilości w przypadku składania
ofert częściowych na: 1)wykonywanie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Paprotni
- Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje jednym autokarem o
pojemności minimum 39 miejsc siedzących; 2)wykonywanie dowozu uczniów do Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum w Szymanowie - Wykonawca zobowiązany jest do
wykazania, że dysponuje jednym autokarem o pojemności minimum 50 miejsc siedzących;
3)wykonywanie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Teresinie Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje autokarami w ilości nie
mniejszej niż 3, z czego 1 autobusem o liczbie miejsc siedzących minimum 39, 2
autobusami o liczbie miejsc siedzących minimum 50. c)Zadeklarowani przez Wykonawcę
Kierowcy, którzy będą wykonywać usługę dowóz zobowiązani są do posiadania uprawnień
do świadczenia usługi. III.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia: Warunek: 1.Wykonawca posiada polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50.000
złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). IV. nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia - nie
spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niżej
wymienionych.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określona jest pkt. II 1.6
niniejszego ogłoszenia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli
dotyczy)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak
Nie Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w
tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli
dotyczy)

bip.teresin.pl
Opłata Waluta
Warunki i sposób płatności:

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 02/08/2006
Godzina: 09:00
IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
oferty

polski

IV.3.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30
IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 02/08/2006
Godzina: 09:15
Miejsce
Urząd Gminy w Teresinie, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, sala konferencyjna (pokój nr 6)

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ

Tak

Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE

ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr: 1

NAZWA Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Paprotni

1) Krótki opis

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Paprotni
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy)
60.11.31.00-4

3) Wielkość lub zakres

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej (SP) w Paprotni zgodnie z n/w trasami: a)dowóz
uczniów rano do szkoły - na godzinę 8.00: Trasa I: SP Paprotnia - Seroki Parcel (Pałac) Lisice - Seroki Wieś - SP Paprotnia Długość trasy: 10,0 km Trasa II: SP Paprotnia - Maszna
- Pawłowice - Seroki Wieś - SP Paprotnia Długość trasy: 8,0 km Trasa III: SP Paprotnia Topołowa - SP Paprotnia Długość trasy: 7,0 km b)odwóz uczniów po zajęciach do domu:
Dwa odwozy na trasie: SP Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki Wieś - Seroki Parcel
Pałac - Lisice - Seroki Wieś - SP Paprotnia Długość trasy: 14,0 km Jeden odwóz Trasa III:
SP Paprotnia - Topołowa -SP Paprotnia Długość trasy: 7 km Całkowita dzienna długość
tras: 60 km Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej
w Paprotni konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę 1 autokaru wyposażonego w
minimum 39 miejsc siedzących.
4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Wymagany
Rozpoczęcie 01/09/2006 Zakończenie 30/06/2009
5) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena
6) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ Nr: NAZWA Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w
Szymanowie
2
1) Krótki opis

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Szymanowie
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

3) Wielkość lub zakres

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy)
60.11.31.00-4

Zakres zamówienia obejmuje dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej (SP) oraz
Gimnazjum (G) w Szymanowie zgodnie z n/w trasami: a)dowóz uczniów rano do szkoły do Gimnazjum na godzinę 800 a do Szkoły Podstawowej na godz. 8.45: Trasa I: G
Szymanów - Hermanów - Dębówka - Budki Piaseckie - Mikołajew - Skotniki - Strugi - G
Szymanów Długość trasy: 15,0 km Trasa II: SP Szymanów - Pawłówek- Skrzelew Hermanów - Kawęczyn - Hermanów - Szymanów - Skotniki - Szymanów - Maurycew - SP
Szymanów Długość trasy: 25,5 km b)odwóz uczniów po zajęciach do domu: Trasa I: G
Szymanów - Hermanów - Dębówka - Budki Piaseckie - Mikołajew - Skotniki - Strugi - G
Szymanów Długość trasy: 15,0 km Trasa II: SP Szymanów - Pawłówek- Skrzelew Hermanów - Kawęczyn - Hermanów - Szymanów - Skotniki - Szymanów - Maurycew - SP
Szymanów - 2 razy dziennie Długość trasy: 51,0 km (2 x 25,5 km) Całkowita dzienna
długość tras: 106,5 km Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum w Szymanowie konieczne jest zapewnienie przez
Wykonawcę jednego autokaru o pojemności minimum 50 miejsc siedzących.
4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Wymagany
Rozpoczęcie 01/09/2006 Zakończenie 30/06/2009
5) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena
6) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ Nr: NAZWA Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjumw
Teresinie
3
1) Krótki opis

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjumw Teresinie
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy)
60.11.31.00-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zamówienia obejmuje dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej (SP) oraz

Gimnazjum (G) w Teresinie zgodnie z n/w trasami: a)dowóz uczniów rano do Gimnazjum
oraz do Szkoły Podstawowej w Teresinie: Trasa I: G Teresin - Paprotnia - Maszna Pawłowice - Seroki Wieś - Paprotnia - G Teresin Długość trasy: 13,0 km Trasa II: G
Teresin - Paprotnia - Seroki Parcel- Ludwików - Seroki Parcel - Lisice - Paprotnia - G
Teresin Długość trasy: 18,0 km Trasa III:SP Teresin - Paprotnia - Seroki Parcel - Ludwików
- Seroki Parcel - Lisice - Paprotnia - SP Teresin Długość trasy: 18,00 km Trasa IV: SP
Teresin - Stare Paski - Nowe Paski - Nowe Gnatowice - SP Teresin Długość trasy: 17,5 km
Trasa V: SP Teresin - Gaj - Teresin - Topołowa - SP Teresin Długość trasy: 9,0 km
b)odwóz uczniów po zajęciach do domu: Trasa I: G Teresin - Paprotnia - Maszna Pawłowice - Seroki Wieś - Paprotnia - G Teresin Długość trasy: 13,0 km Trasa II: G
Teresin - Paprotnia - Seroki Parcel - Ludwików - Seroki Parcel - Lisice - Paprotnia - G
Teresin Długość trasy: 18 km Trasa III:SP Teresin - Paprotnia - Seroki Parcel - Ludwików Seroki Parcel - Lisice - Paprotnia - SP Teresin Długość trasy: 18,0 km Trasa IV: Trzy (w
piątek dwa) odwozy na trasie: SP Teresin - Gaj - Teresin - Topołowa - Stare Paski - Nowe
Paski - Nowe Gnatowice - SP Teresin Długość trasy: 17,5 km Całkowita dzienna długość
tras: 177 km Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum w Teresinie konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę trzech
autobusów - 1 autobus o liczbie miejsc siedzących minimum 39, 2 autobusy o liczbie miejsc
siedzących minimum 50.
4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Wymagany
Rozpoczęcie 01/09/2006 Zakończenie 30/06/2009
5) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena
6) INFORMACJE DODATKOWE

