Działdowo, dnia 19.08.2020 r.
Znak sprawy: EKS.4464.28.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo zaprasza
do złożenia ofert na świadczenie usługi transportowej uczniów z niepełnosprawnościami
w zakresie:
Część A:
świadczenia usługi transportowej uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym
z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Działdowie wraz z zapewnieniem opieki,
Część B:
świadczenia usługi transportowej dla uczniów niepełnosprawnych i opiekuna do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Mławie,
Opis przedmiotu zamówienia dla części A:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w okresie od 1 września
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki
szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2020/2021 obejmujących przewóz i opiekę
14 niepełnosprawnych uczniów z ich miejsca zamieszkania do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Działdowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20 oraz
transportu powrotnego po zajęciach do domów według wykazu ulic: Wolności,
Wyczółkowskiego, Lenartowicza, Piaskowa, Dębowa, Męczenników, Raginisa, Dąbrowskiej,
Grunwaldzka, Karłowicza, Orzeszkowej, Chabrowa.
Liczba kilometrów przyjęta do szacunkowej wartości zamówienia wynosi 40 km dziennie.
Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości dowożonych uczniów w okresie objętym
zamówieniem. W przypadku zwiększenia ilości uczniów może zostać również zwiększona
ilość kilometrów dziennego dystansu. Proponowana w ofercie cena powinna uwzględniać
wszystkie koszty techniczne i osobowe wynikające ze świadczonej usługi. Wykonawca,
którego
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zostanie
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Opis przedmiotu zamówienia dla części B:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w okresie od 1 września
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki
szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2020/2021 obejmującej przewóz
1 niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem z ich miejsca zamieszkania do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Mławie przy ul. Juliusza Słowackiego 16 i drogi powrotnej
opiekuna do miejsca zamieszkania, następnie transport opiekuna z miejsca zamieszkania
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie i powrót ucznia, i opiekuna z ośrodka
do miejsca zamieszkania.
Liczba kilometrów przyjęta do szacunkowej wartości zamówienia wynosi 84 km dziennie.
Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości dowożonych uczniów w okresie objętym
zamówieniem. W przypadku zwiększenia ilości uczniów może zostać również zwiększona
ilość kilometrów dziennego dystansu. Proponowana w ofercie cena powinna uwzględniać
wszystkie koszty techniczne i osobowe wynikające ze świadczonej usługi. Wykonawca,
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niepełnosprawnych objętych dowozem.
Wymagania od Wykonawców:
1.1. Zamawiający wymaga, aby usługi objęte niniejszym zamówieniem były realizowane
taborem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U.2016.2022).
Wymagania dla pojazdu
Pojazd musi posiadać:
 aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego,
 tablicę/naklejkę „Przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu
przy przedniej i tylnej szybie,
 siedzenia pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe,
 siedzenia pasażerów wyposażone w wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami,
 miejsca siedzące dla każdej z przewożonych osób,
 sprawną klimatyzację.
Nie dopuszcza się świadczenia usługi pojazdami starszymi niż 10 lat.
1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną licencję na wykonywanie
transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym.
1.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wymagane prawem uprawnienia
do kierowania pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu osób, oraz
legitymuje się co najmniej 2–letnim stażem pracy w charakterze kierowcy pojazdu
przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. zapewnienia opiekuna na trasie posiadającego przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych. Funkcji opiekuna
nie może pełnić kierowca. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, sprawna
fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. zapewnienia zastępstwa w przypadku braku zdolności do świadczenia usług przez
kierowcę lub opiekuna,
3. przestrzegania punktualności, ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów,
4. zapewnienia dowożonym uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny
i komfortu przejazdów,
5. ustalenia optymalnego rozkładu jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania
uczniów w podróży, z uwzględnieniem tego, że uczniowie mają być dowiezieni
do placówki w takim czasie, aby możliwe było terminowe rozpoczęcie przez uczniów
zajęć lekcyjnych,
6. ustalenie godziny kursów z rodzicami/opiekunami ucznia oraz dyrektorem placówki,
do której uczęszczają uczniowie.
Do obowiązków Opiekuna będzie należało w szczególności:
a) odbieranie uczniów od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej
godzinie i po dowiezieniu do placówki na zajęcia przekazanie ich pod opiekę nauczyciela
bądź osoby do tego upoważnionej,
b) po zakończeniu zajęć odbieranie uczniów od nauczycieli lub osób upoważnionych
i po dowiezieniu pod dom przekazanie pod opiekę rodziców/opiekunów lub
upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania ucznia w drodze powrotnej
ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym lub pozostawienie ucznia bez opieki,
c) zapewnienie niezbędnej pomocy podopiecznym w transporcie i korzystaniu ze środka
transportu.
2. Termin realizacji zamówienia:
01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena i wiek samochodu.
a) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty,
wraz z podaniem zaznaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:
- oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o poniższe kryteria:

Cena P(C)

Znaczenie
procentowe
kryterium
90%

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium
90 punktów

Wiek samochodu P(Rp)

10%

10 punktów

Lp.

Kryterium

1.
2.

I. W przypadku kryterium CENA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów (maksymalnie -90) wynikają ze wzoru:
P(C) = Cmin / Cᵢ · Max (C)
gdzie:
P(C)

Liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium CENA

Cmin

Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cᵢ

Cena oferty badanej „i”

Max (C)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium CENA

II. W kryterium wiek samochodu oferta otrzyma maksymalnie 10 punktów. Punkty zostaną
przyznane za każdy pojazd oddzielnie wyprodukowany w danym roku zgodnie
z poniższymi zasadami:
 samochód 10-letni – 1 pkt,
 samochód 9-letni – 2 pkt,
 samochód 8-letni – 3 pkt,
 samochód 7-letni – 4 pkt,
 samochód 6-letni – 5 pkt,
 samochód 5-letni – 6 pkt,
 samochód 4-letni – 7 pkt,
 samochód 3-letni – 8 pkt,
 samochód 2-letni – 9 pkt,
 samochód roczny – 10 pkt,
wiek samochodu liczony będzie od 2020 r.

III.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą
ilość punktów zgodnie ze wzorem:
P(C) + P(Rp)

4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 1 w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej dokładną
nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na dowóz niepełnosprawnych
uczniów od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Nie otwierać przed 26.08.2020 r.
godz. 10:00”.
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo,
parter pokój nr 1, 26.08.2020 r. do godz. 10:00.
6. Termin otwarcia ofert: 26.08.2020 r. godz. 11:00.
7. Osoba

upoważniona

do

kontaktu

z

wykonawcami:

Katarzyna

Strzeszewska

nr tel. 23 697 04 45, Kinga Darnowska nr tel. 23 697 04 47.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.

Burmistrz
Grzegorz Mrowiński

