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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2007 / 
2008 w gminie Kruszyna 

 
 

 

Zamawiający: 
Gminny Zespół Oświaty 
ul. Kmicica 5 

42-282 Kruszyna 

tel.(034) 3202003 w 33 

fax. (034) 3202003 w 32 
 

 

 

 

  
 

Informacje ogólne: 
 

1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
2. Każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie. Oferent, który przedłoży 

więcej niż jedną ofertę na dane zadanie, zostanie wyłączony z postępowania. 

3. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych, można składać oferty częściowe na 

poszczególne zadania 

4. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku 
postępowania przetargowego. 
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INSTRUKCJA  DLA  OFERENTA 
 
I.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej 

w Kruszynie, Gimnazjum w Kruszynie, Gimnazjum w Widzowie oraz do przedszkola w Kruszynie. 

Dowóz odbywał się będzie na trasach: 

Zadanie 1  
- dowóz 8 dzieci z Łęgu do Gimnazjum i Szkoły podstawowej w Kruszynie oraz 5 dzieci z Łęgu i 

Wikłowa do Przedszkola w Kruszynie.    

Przybliżone godziny dowozu dzieci: 

Dowóz dzieci na godzinę 8:00, odwóz ok. godziny 14:00. Szczegółowe godziny odwozów i 

dowozów dzieci oraz miejsca przystanków zostaną  ustalone przez  dyrektorów placówek i 
przewoźników. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zadanie 2 

- dowóz 45 uczniów do gimnazjum w Widzowie z Pieniek Szczepockich, Teklinowa, Lgoty 

Małej 
- dowóz 45 uczniów do Gimnazjum w Kruszynie z miejscowości Jacków i Baby. 

Przybliżone godziny dowozu dzieci do szkół. 

Dowóz dzieci od godziny 7.00 do 8.00. Dzieci muszą być dowiezione do szkół najpóźniej na 

pierwszą godzinę lekcyjną (tj. do 8.00). Odwóz w godzinach 13.30 do 14.30. 

  
Warunki dotyczące obydwu zadań: 

Szczegółowy harmonogram ustalony będzie z oferentem,  którego oferta będzie wybrana. 

Oferent musi zagwarantować samochody sprawne technicznie gwarantujące bezpieczny dojazd 

dzieci do szkół. 

Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć samochody dostosowane ilością miejsc pasażerskich 
siedzących do liczby dzieci do przewiezienia na danej trasie. 

Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć właściwą opiekę w czasie dowozu dzieci do i ze szkół tj. do 

zadań oferenta należy, aby dzieci podczas transportu znajdowały się pod opieką opiekuna, 

szczególną opieką należy otaczać dzieci przedszkolne. 

 
II.  Termin wykonania zamówienia 
 

Realizacja każdego zadania obowiązuje w roku szkolnym 2007/2008, tj. od 3 września 2007 r. do 

20 czerwca 2008 r. 

 
III.  Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania  oceny 

spełniania tych warunków . Informacja o oświadczeniach i  dokumentach, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu   potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w 
postępowaniu 

III.1.) Status prawny – wymagane dokumenty 
a) Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

(i) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  

(ii) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 
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b)  Wymagane dokumenty: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich), 

2. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w 

szczególności uprawnienia do przewozów pasażerskich wymaganych ustawą o transporcie 

drogowym),  

3. złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

III.2.) Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty 

a)  Wykonawca musi spełniać  następujące warunki: 

- w ostatnich trzech latach posiadać obrót w wysokości 20 000,00 zł rocznie, a jeżeli okres  

działalności jest krótszy to za ten okres  

-  posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na kwotę co najmniej 15 000,00 zł.    

b)  Wymagane dokumenty: 

1. Wykonawcy (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) zobowiązani są 

przedłożyć załącznik nr 3, określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres 
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten 

okres, 

2. wykonawca przedkłada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 15 000,00 zł.    

 

III.3.) Zdolność techniczna – wymagane dokumenty 

a) Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: 

- w okresie 3 lat od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, Wykonawca ukończył, jako Główny Wykonawca, co 

najmniej jedno zamówienie w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, wartość 
zamówienia - co najmniej 20 000,00 zł za przewozy dzieci i młodzieży rocznie. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać niniejszy warunek; 

- wskaże do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania 

przez nich czynności; 

 -  Wykonawca winien posiadać certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym 
osób; 

 -  kierowcy muszą posiadać aktualne uprawnienia. 
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b)  Wykonawca musi posiadać następujący sprzęt: 
(i).  minibus z ilością miejsc siedzących minimum  15  (min 1 szt) dotyczy zadania 

pierwszego, 

(ii).  autobus  z ilością miejsc siedzących minimum 45 (min. 1 szt.) dotyczy zadania drugiego. 

c) Wymagane dokumenty: 

1. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz) niezbędnego do 
wykonania niniejszego zamówienia Sprzętu  jakim dysponuje wykonawca,  

2. Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej siwz oraz 
uprawnienia i kwalifikacje, potwierdzające stawiane warunki. Przedłożone przez oferenta 

wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego 

zamówienia personel posiada wymagane i odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
3. Wykaz zrealizowanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 

do niniejszej siwz.  

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg.   formuły  
„spełnia - nie spełnia”. 
Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem oferenta z 
postępowania 

 

IV.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  oraz  
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej dokumentacji, nie później 

niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

1.1. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytania chyba że prośba o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

Treść wyjaśnień przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazywania, kto był autorem zapytania. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 

zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji, z wyjątkiem kryteriów oceny 
ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

2.1. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz 

zostanie doręczona do wszystkich oferentów, którzy pobrali siwz. 

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

4. Zapytania, prośby o wyjaśnienia można składać faksem ( należy potwierdzić czy faks został 
odebrany przez drugą stronę). 

5. Wszelkie wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć łącznie z ofertą  w zaklejonej 

kopercie. Koperta winna być opisana „Oferta – przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do 

szkół w roku szkolnym 2007/2008 w gminie Kruszyna - nie otwierać przed 07 sierpnia 2007r. – 

oraz wskazanie zadania 
 

V.  Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami 
 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza  się: Annę Bednarek i 

Grażynę Porada.  
 

VI.  Termin związania ofertą 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
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VII.  Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1.  Oferta winna być sporządzona na „ FORMULARZU OFERTY” stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem 

oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. 
4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być również podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela oferenta 

a. upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  

innych dokumentów załączonych przez oferenta. 

b. w przypadku, gdy oferent dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta 
winna być potwierdzona przez osobę podpisująca ofertę. 

5. Oferent nie może wycofać ani wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 

terminem składania ofert. 
 

VIII.  Miejsce oraz  termin  składania i otwarcia  ofert 
 

Ofertę należy złożyć w pok. 9 Urzędu Gminy w Kruszynie ul. Kmicica 5 – siedzibie Gminnego 
Zespołu Oświaty, nie później niż 07 sierpnia 2007r.  do godz. 11.00. 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie  zostaną zwrócone oferentom 

nieotwarte. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie zamawiającego o godz.11.15 
 
IX.  Opis  sposobu obliczenia  ceny 
 

Cena oferty winna być podana jako stawka dzienna za realizację konkretnego zadania (w ofercie 

należy podać stawkę dzienną za każde zadanie). Kwota ta winna zawierać wszystkie składniki 

cenotwórcze świadczonej usługi. Do stawki należy również doliczyć podatek VAT. 
Należność za świadczoną usługę w danym miesiącu liczona będzie jako iloczyn stawki dziennej i 

ilości dni, w których  faktycznie były świadczone usługi dowozu. 

Ilość dzieci do przewiezienia podana jest w opisie przedmiotu zamówienia. 

Należy również sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia. 

Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 

Cenę podaje się za każde zadanie oddzielnie. 

 

X.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych  kryteriów oraz sposobu oceny ofert – ocena dotyczy każdego 
zadania oddzielnie 

 

1. Kryteria oceny ofert: 
A. Cena jednostkowa zadania (stawka dzienna brutto)     -   100 % 

 
2. Szczegółowe zasady oceny ofert w zakresie przyjętego  kryterium 

A. Cena wykonania zamówienia: 

Skala punktacji od 0 do 100 pkt. 

 

Sposób obliczania ilości punktów : 
oferta z najniższą ceną ( brutto) -   100 punktów 
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       cena najniższa  
pozostałe oferty  x punktów = ----------------------------- x 100 

       cena ocenianej oferty 

Zamówienie zostanie złożone oferentowi, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

 

3. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy odpowiadają one wymogom zawartym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty, które nie będą spełniać wymogów 

specyfikacji oraz naruszać zasady ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną przez 

zamawiającego odrzucone. 

Ocena ofert dotyczy ofert nie odrzuconych. 

Ocena odbywa się na każde zadanie oddzielnie. 
 
XI.  Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. W umowie będzie obowiązywać wynagrodzenie wynikające z określonej w ofercie stawki 

dziennej za poszczególne zadania. 

3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty złożenia faktury. 
4. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów 

przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń,   

- zamieszczone na stronie internetowej, 

6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym 

wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda:  
nazwę (firmę) wykonawcy, 

adres wykonawcy, 

uzasadnienie wyboru,  

7.  W informacji przesłanej do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający 

określi miejsce i termin zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej 
specyfikacji. 

  Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu. O nowym terminie zawarcia 

umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego. 
 

XI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XIII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
Postanowienia umowy zawarto w: 

-    wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej siwz. 
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Załącznik nr 1 
   ......................................., dnia .................... 

Pełna nazwa i adres firmy 

nr telefonu, faksu 

nr REGON 

nr NIP 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół 
na terenie gminy Kruszyna w roku szkolnym 2007 / 2008 składamy następującą ofertę: 
 

1. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym ogłoszonym na stronach 
www.bip.kruszyna.com oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia dowozu dzieci do szkół na terenie gminy 
Kruszyna w roku szkolnym 2007 / 2008 za kwotę : 
 Zadania 1  

Cena za 1 dzień ....................................... zł brutto  

(słownie: ...... ..................................................................................................................... zł) 

Zadania 2  

Cena za 1 dzień ....................................... zł brutto 
(słownie : .......................................................................................................................... zł)   

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty. 
 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

5.   Załącznikami do niniejszej oferty są: 
- Dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego 

- Oświadczenie wynikające z art. 22 ust.1 i art. 24  

- Oświadczenie finansowe.  

- Polisa ubezpieczeniowa  

- Wykaz sprzętu  firmy  
- Wykaz kadry i jej uprawnienia,  

- Kserokopie zezwoleń i licencji na przewóz pasażerski,  

- Wykaz zrealizowanych zamówień w ostatnich 3 latach w zakresie podobnym niniejszemu  

zamówieniu, 

- Oświadczenie o podwykonawcach 
- Zaakceptowany projekt umowy 

 

 

     .............................................................  
          podpis oferenta  

 
Załącznik nr 2 
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Postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: 
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2007/2008 na terenie gminy Kruszyna 
 

Ja:  ............................................................................................................................................ 

 

O Ś W I A D C Z A M 
 

 w imieniu 
 ............................................................................................................................................ 

  

 ............................................................................................................................................ 
 co następuje: 

 
• posiadam uprawnienia do wykonania określonych dział alności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

• posiadam niezbędną  wiedzą i doświadczeniem, oraz dysponuję potencj ałem  technicznym i osobami  zdolnymi do 
wykonywania danego zamówienia, 

• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia, 

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2  Ustawy –Prawo zamówień publicznych z 

dnia 29.01.2004r. 
�
 

 
Oświadczam ,ze nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u.p.z.p. 

 
 

* Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

• wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech l at przed wszczęciem post ępowania wyrządzili szkodę nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie zost ała dobrowolnie naprawiona do dnia 

wszczęci a postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyt e wykonanie jest następstwem okoliczności , za 
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

• wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono , z wyjątkiem 
wykonawców ,którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojeni a wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 

• wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

−osoby fi zyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przest ępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osi ągnięcia 

korzyści majątkowych , a także za przest ępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie alko 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest ępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udzi ału w 

zorganizowanej grupie alko związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
- spółki partnerskie , których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzi elenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  
udziału w zorganizowanej grupie alko związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przest ępstwa 

skarbowego 
- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za 
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie alko związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w  związku z postępowaniem o udzieleni e zamówienia publicznego przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie alko związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

- • podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

-   wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 24 ust.2 pkt.1-4 

Z postępowania wyklucza się również wykonawców,  którzy: 
-    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się 

w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 

udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1pkt.2 lub art.67 ust.1pkt.1 i 2 
-    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

-    nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie tych warunków  lub złożone dokumenty zawieraj ą błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 

-    nie wnieśli wadium , w tym również na przedłużony okres związania ofertą , lub nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą. 

 
 

 

.............................................................  
   podpis oferenta  
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Załącznik nr 3  

 
 

Wzór streszczenia informacji finansowych.  
 
 
Pełna nazwa i adres firmy 

nr telefonu, faksu 

nr REGON 

nr NIP 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

w okresie ostatnich 3 lat obrotowych  osiągnąłem  następujące wielkości wskaźników 
finansowych:   
 
 

l.p. Rok*  obroty zobowiązania ogółem aktywa ogółem 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 *Uwaga: 
W przypadku gdy okres działalności jest krótszy wykonawca (Współwykonawca) wskazu je ten okres. 
 
 
 

    .............................................................  
        podpis oferenta  
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Załącznik nr 4  

 
 

Wzór wykazu sprzętu Wykonawcy niezbędnego do wykonania zamówienia, którym 
dysponuje wykonawca.  

 
 
Pełna nazwa i adres firmy 

nr telefonu, faksu 

nr REGON 

nr NIP 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 

Do realizacji niniejszego zamówienia użyję(emy) następujący Sprzęt Wykonawcy  
 
l.p. Nazwa taboru 

samochodowego  

Wymagane właściwości ( rok produkcji, 

marka, ilość miejsc w samochodzie) 

Własność (W) / 

posiadanie (P) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

    

    

    

 

 

 

    .............................................................  
         podpis oferenta  
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Załącznik nr 5  

 
 

Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.  
 
 
Pełna nazwa i adres firmy 

nr telefonu, faksu 

nr REGON 

nr NIP 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
l.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności 
Kwalifikacje Inne 

informacje  

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

     

 
Do niniejszej oferty załączono dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowców. 

 

 

 
    .............................................................  

        podpis oferenta  
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Załącznik nr 6  

 
 

Wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych.  
 
 
Pełna nazwa i adres firmy 

nr telefonu, faksu 

nr REGON 

nr NIP 
 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące zamówienia podobne do zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszego przetargu: 

Termin L.p. Nazwa 

zamówieni

a i miejsce 

jego 

wykonania 

Wartość 

w PLN 

Zakres 

wykonywanych 

prac początek 

(data) 

zakończe

nie (data)  

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

nr telefonu do 

kontaktu) 

Rola 

wykonawcy: 

PGW 

LK 

PK 
1.  

 

 
 

      

2.  
 

 
 

      

3.  

 
 

      

 

PGW – pojedynczy główny wykonawca 
LK – lider konsorcjum (wymienić pozostałych partnerów) 

PK – partner konsorcjum (wymienić pozostałych partnerów) 

 

 

    .............................................................  
          podpis oferenta  
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Załącznik nr 7  

 
 

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania.  
 
 
Pełna nazwa i adres firmy 

nr telefonu, faksu 

nr REGON 

nr NIP 
 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 

Następujące części niniejszego zamówienia są przeznaczone do podwykonania:  
 

l.p. Część zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

   

 

 

 
    .............................................................  

         podpis oferenta  
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Załącznik nr 8  

 
 

Wzór oświadczenia, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), o nie ujawnianiu informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

 
 
Pełna nazwa i adres firmy 

nr telefonu, faksu 
nr REGON 

nr NIP 
 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą  być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:  
 
 

Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

    
    
    

 

 

 

 
           ...........................................................  

                podpis oferenta  
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Załącznik nr 9 
 

 
UMOWA  PRZEWOZU – projekt                                                          

 

 

W dniu ………………… r.  w Kruszynie pomiędzy  Gminnym Zespołem Oświaty w Kruszynie 
mającym  swą siedzibą  w Kruszynie,  zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez: 

 

Kierownika GZO  - Annę Bednarek  
  Główną księgową  - Grażynę Porada  

 
a Firmą ……………………………………………………… 
zwanym dalej Przewoźnikiem reprezentowanym przez: 

……………………………………. - właściciela 

w wyniku przetargu nieograniczonego  rozstrzygniętego w dniu ……………………... r. została 

zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1  
1. Zamawiający zamawia a Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu dzieci na trasie  ; 

      -

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
Należy przewidzieć jeden kurs dowożący oraz jeden kurs odwożący dzieci. 

Szczegółowy harmonogram dowozów oraz odwozów dzieci oraz miejsca przystanków zostaną 

ustalone z dyrektorami placówek. 

 

§ 2 
Przewoźnik zobowiązany jest do przewozu dzieci w każdym dniu odbywania zajęć lekcyjnych oraz 

w innych dniach w zależności od potrzeb w roku szkolnym 2007/2008 

 

§ 3 
1. Podczas świadczonych usług Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia dzieciom warunków 

bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód odpowiadających rodzajowi transportu. 

2. Przewoźnik zabezpiecza również opiekę dzieci przez nauczyciela w czasie przewozu. 
 

§ 4 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonaną usługę, które będzie stanowić kwotę:………zł 

brutto za każdy dzień wykonanych przewozów dzieci.  
Ilość dni przewozu wynikać będzie z ustalonego rozkładu  roku szkolnego. 

2. Stawka określona w pkt. 1 jest ważna na cały okres zawarcia umowy. 

3. Wypłata za świadczone usługi za dany miesiąc będzie dokonana po przedłożeniu rachunku w 

terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Jako dowód świadczonych usług Przewoźnik 
przedkłada oświadczenia Dyrektorów szkół. 

4. Maksymalna nominalna wartość umowy wynosi……………………………………… 

 

 

§ 5 
Umowę zawarto na czas trwania zajęć w roku szkolnym 2007/2008 
 

 

 



 18 

 § 6 
1. W przypadku nierzetelnego świadczenia usługi umowa rozwiązuje się ze skutkiem 

natychmiastowym  

2. W przypadku niewykonania usługi z przyczyn zależnych od Przewoźnika Zamawiający obciąży 

Przewoźnika kosztem awaryjnego dowozu dzieci 

 

§ 7 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, na podstawie której zawarta została niniejsza umowa. 
 

§ 8 
1. Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego 

regulujących umowę przewozu może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 
2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w 

art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowią integralną część umowy. 

 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

Zamawiający          Przewoźnik   
        

 

 
 

 

 


