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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne 

 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.jastrzebia.pl 

 

Jastrzębia: ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

200.000 na usługę transportową przewozu dzieci w ramach 

projektu pn. Odniosę sukces 

Numer ogłoszenia: 123556 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jastrzębi , 26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie, tel. 048 

3840505, faks 048 3840504. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ogłasza przetarg nieograniczony o 

wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 na usługę 

transportową przewozu dzieci w ramach projektu pn. Odniosę sukces. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. organizacja transportu 

na wycieczki jednodniowe dla uczestników projektu Odniosę sukces.: -7 wycieczek jednodniowych do 

Radomia (4 w 2012r. i 3 w 2013 r.). W każdym wyjeździe weźmie udział jednorazowo do 50 

http://www.bip.jastrzebia.pl/
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uczestników i 4 opiekunów. -4 wycieczki jednodniowe do Warszawy w terminie: 3 wycieczki maj-

czerwiec i wrzesień 2012r) i 1 wyjazd ( maj - czerwiec 2013 r.) .W każdym wyjeździe weźmie udział do 

50 uczestników i 4 opiekunów; -2 wycieczki jednodniowe do Lublina (maj-czerwiec 2012r. ) W każdym 

wyjeździe weźmie udział do 50 uczestników i 4 opiekunów; -wycieczka jednodniowa do Kazimierza 

Dolnego w terminie maj- czerwiec 2013 r. W wyjeździe weźmie udział 120 uczestników i 11 

opiekunów; 2. organizacja transportu na dwie dwudniowe wycieczki dla uczniów klas 0-III : -wycieczka 

dwudniowa Kraków -Ojców-Wieliczka w terminie czerwiec 2012 r. W wyjeździe weźmie udział 120 

uczestników i 11 opiekunów; -wycieczka dwudniowa Zakopane w terminie maj- czerwiec 2013 r. W 

wyjeździe weźmie udział 120 uczestników i 11 opiekunów; 3. organizacja transportu na czterodniową 

wycieczkę: W dolinie Dunajca. Termin wrzesień 2012 r. Nocleg w okolicach Szczawnicy. Wyjazd dla 

90 uczestników i 8 opiekunów;: -3. organizacja transportu na dwie pięciodniowe wycieczki -Zielone 

Szkoły -1x Nad morzem - nocleg okolice Władysławowa - czerwiec 2012r.; Wyjazd dla 90 uczestników 

i 8 opiekunów; -1x w Tatrach - nocleg okolice Zakopanego - czerwiec 2013r.; Wyjazd dla 90 

uczestników i 8 opiekunów; Miejscem wyjazdu jest każdorazowo parking przy szkole wskazanej przez 

kierownika projektu. Koszty pustego przebiegu autobusów do miejsca świadczenia usługi (z bazy i z 

powrotem) obciążają Przewoźnika. Pojazdy muszą pozostać w dyspozycji podczas całości trwania 

wycieczki w celu transportu lokalnego na miejscu docelowym. Wykonawca zobowiązany jest do 

ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych, kosztów postoju na 

parkingach płatnych oraz przejazdu płatnymi odcinkami trasy. Zamawiający gwarantuje dla kierowcy (-

ów) noclegi i całodniowe wyżywienie. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający 

w ramach jednego postępowania będzie dokonywał oceny i wyboru ofert. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres 

zamówienia - poniżej 200.000 EUR.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku 

zmian zasad projektu Odniosę sukces zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą lub inną 

do tego uprawnioną. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających 

w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, 

na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy p.z.p. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 Strona 3 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymaga się 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć Licencję na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

usług związanych z przewozem dzieci do szkół lub na wycieczkach, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem terminu i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonano 3 usługi związane z 

przewozem dzieci do szkół lub na wycieczkach (załącznik nr 5 do SIWZ) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia 

autobusów, którymi dysponuje lub będzie dysponował, a jeżeli wykonawca będzie 
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dysponował przedkłada pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 

niezbędnych do wykonania zamówienia autobusów, jeżeli w wykazie, o którym mowa 

wyżej, wykonawca wskazał autobusy, którymi będzie dysponował. Wykonawca potwierdzi 

spełnienie warunku, jeżeli wskaże, że: dysponuje, co najmniej dwoma kierowcami 

posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi 

realizacje usługi i minimum dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu osób 

(dzieci), które są wyposażone w minimum 50 miejsc siedzących oraz posiadają 

klimatyzację (załącznik nr 4 do SIWZ) W wykazie należy podać i dołączyć: - imię i 

nazwisko kierowcy oraz kategorię posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami - 

markę samochodu, typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie 

dowodu rejestracyjnego. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 

zamawiający wymaga następujących dokumentów: - oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia - (załącznik nr 3 do SIWZ) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z 

art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych (załącznik nr 2 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
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zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca 

składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika; 2) W przypadku podmiotów występujących 

wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych. 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

26.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia Pok. 

nr 9. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane z dofinansowania oraz wkładu własnego w ramach 

projektu Odniosę sukces współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX 

Priorytetu POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: tak 

 


