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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2007 – 2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku, Lipnik 20, 27 – 540 Lipnik,  powiat
opatowski, woj. świętokrzyskie, telefon: 015 8691 420, faks: 015 8691 420

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: 
Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku, Lipnik 20, 27 – 540 Lipnik,  powiat
opatowski,  woj.  Świętokrzyskie,  pok.  Nr  6  w budynku Urzędu Gminy w Lipniku,
p. Małgorzata Pietrusińska

3) Adres, na który należy przesłać/złożyć oferty: 
Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku, Lipnik 20, 27 – 540 Lipnik,  powiat
opatowski,  woj.  świętokrzyskie,  pok.  Nr  6  w budynku Urzędu  Gminy w Lipniku,
godziny pracy: od 8.15 do 14.15

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

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2007 – 2010.
2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu
i  odwozu  dzieci  do  i  ze  szkół:  Zespołu  Szkół  w Lipniku  oraz  Zespołu  Szkół  we
Włostowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ. 

4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.11.31.00 – 4

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Data zakończenia 25/06/2010

SEKCJA III; INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Warunki dotyczące zamówienia:
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium zgodnie z art. 45 ustawy
Prawo zamówień publicznych w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100 gr.) Szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ.

2) Warunki udziału:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy potwierdzający spełnianie
warunków określonych w art.  22 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie
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podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ustawy;
1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają  niezbędną  wiedze  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia;
4) nie  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

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

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru;
2. Zestawienie ceny ofertowej  dla dowozu dzieci w roku szkolnym 2007/2008;
3. Wykaz cen biletów miesięcznych;
4. Wzór umowy;
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert;

6. Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień/pełnomocnictw  osób
składających  ofertę,  o  ile  fakt  nie  wynika  z  przedstawionych  dokumentów
rejestrowych. 

7. Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz
właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  wykonawca  nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 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.

8. Aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne
zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju
pochodzenia  osoby w zakresie  określonym w art.  24  ust.  1  pkt  4  -  8  ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,

10. Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu
określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych,

11. Aktualna  licencja  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  osób
i zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.

12. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem
wszczęcia  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności  jest  krótszy - w tym okresie,  odpowiadających swoim
rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia
z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  wraz
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z  dokumentami  potwierdzającymi,  że  dostawy lub  usługi  te  zostały wykonane
należycie.

13. Wykaz  niezbędnego  do  wykonywania  zamówienia  taboru  transportowego  wraz
z  kserokopiami  poświadczonymi  za  zgodność  z  oryginałem przez  wykonawcę
dowodów  rejestracyjnych  autobusów,  które  będą  używane  do  wykonywania
niniejszego zamówienia na załączonym druku.

14. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia
i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu
wykonywanych przez nich czynności.

15. Dokumenty  stwierdzające,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, tj.  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą
wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (prawo jazdy).

16. Sprawozdanie  finansowe  albo  jego  część,  a  jeżeli  podlega  ono  badaniu  przez
biegłego  rewidenta  zgodnie  z  przepisami  o  rachunkowości  również  z  opinią
odpowiednio  o  badanym  sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku
wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,
innych dokumentów określających obroty oraz  zobowiązania  i  należności  -  za
okres  nie  dłuższy  niż  ostatnie  3  lata  obrotowe,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres.

17. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającej  wysokość  posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

18. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności.

19. Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
2) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena
3) Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
4) Adres strony internetowej na której jest dostępna SIWZ:

 http://www.lipnik.asi.pl/
5) Adres, pod którym można uzyskać SIWZ: 

Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku, Lipnik 20, 27 – 540 Lipnik,  powiat
opatowski,  woj.  Świętokrzyskie,  pok.  Nr  6  w budynku Urzędu Gminy w Lipniku,
godziny pracy: od 8.15 do 14.15

6) Termin składania ofert: 
Data: 20/08/2007 godzina 12:00
Miejsce: Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku, Lipnik 20, 27 – 540 Lipnik,
Urząd Gminy w Lipniku, pok. Nr 6, godziny pracy: od 8.15 do 14.15

7) Termin związania ofertą:
Do 20/09/2007

8) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 
20/08/2007, godzina 12.15, pok. Nr 35
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9) Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczono  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
w dniu 8 sierpnia 2007 r.


