Żagań, 2018-07 -02

Znak sprawy: OSO.4464.B.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości do 30.000 euro
Gmina Żagań zaprasza do złożenia oferty na „ Dowożenie uczniów i opiekunów do
szkół na terenie Gminy Żagań w ramach ulgowych biletów miesięcznych”
w roku szkolnym 2018/2019”
Przedmiotem zamówienia jest: dowożenie uczniów i opiekunów do szkół na terenie
Gminy Żagań w ramach ulgowych biletów miesięcznych”
w roku szkolnym 2018/2019”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 1 :
Dowożenie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miodnicy na trasach :
1. Gorzupia
→ Miodnica : 15 uczniów,
2. Pożarów
→ Miodnica : 17 uczniów,
3. Stary Żagań → Miodnica : 6 uczniów.
5. Opiekun na w/w trasie :
1 osoba
Zadanie Nr 2 :
Dowożenie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie na trasie:
1. Bożnów → Tomaszowo : 24 uczniów.
2. Żagań
→ Tomaszowo : 5 uczniów.
3. Stara Kopernia → Tomaszowo : 25 uczniów,
4. Nieradza
→ Tomaszowo : 4 uczniów.
Opiekun na trasie: 1 osoba .
Opiekun na trasie: 1 osoba .
Zadanie Nr 3 :
Dowożenie do Publicznej Szkoły Podstawowej Tomaszowie Szkoła Filialna w
Trzebowie na trasach :
1. Rudawica → Trzebów : 9 uczniów
Dowóz na godz. 8.00 Powrót ok. godz. 14.00
Opiekun na w/w trasie: 1 osoba .

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Miodnicy rozpoczynają się o godz. 7:30 .
W pozostałych szkołach: dowóz: na godz. 8.00 (w dniach nauki szkolnej), odwóz - zgodnie
z planem lekcji.
Na każdej trasie dowożenie uczniów obejmuje: dowóz uczniów do szkoły łącznie
i z powrotem
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien:
1. posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności,
2. posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zadania,
2. Termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2018/ 2019.
3. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferty można składać oddzielnie na każde zadanie na załączonym do zaproszenia
formularzu
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
„ Dowożenie uczniów i opiekunów do
szkół na terenie Gminy Żagań w ramach ulgowych biletów miesięcznych”
w roku szkolnym 2018/2019”
Zadanie nr 1 lub nr 2 lub nr 3
4. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Żagań – pokój nr 21 w terminie do dnia
18.07.2018r. do godz. 10:30 .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2018. o godz. 10:45.
6. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
7. Po dokonanym wyborze zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę w formie
pisemnej.
8. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie wypłacane miesięcznie po wystawieniu
faktury Vat.
9. Osoba odpowiedzialna za zamówienie: Jolanta Linkiewicz , tel. 68 458 48 07.
Załączniki:
1. Formularz oferty /częściowa/
2. Formularz cenowy
3. Projekt umowy

