WÓJT G M I N Y
MIŃSK MAZOWIECKI
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14
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Mińsk Mazowiecki, 24 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zwraca się z zapytaniem ofertowym na dowóz
uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie,
Szkoły Podstawowej Nr 244 w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86. Zespołu Szkół Nr 1 w
Mińsku Mazowieckim.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J . Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
NIP: 822-214-65-76, Regon: 711582747.
2. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką
do następujących placówek: Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie - 21 uczniów.
Szkoły Podstawow^ej Nr 244 w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86 - 1 uczeń. Zespołu
Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - 1 uczeń. Liczby uczniów są wielkościami
prognozowanymi i mogą być zmienione w trakcie realizacji zapytania. Wszyscy
uczniowie muszą być dowiezieni do szkół do
godziny 8.00, (max 20 min przed
godz. 8.00), a odwiezieni w godzinach popołudniowych. Pojazdy przystosowane do
przewozu uczniów nie mogą być starsze niż z 2012 roku.
3. Zakres usług będzie obejmował:
- odbiór dzieci z domu pod wskazanymi adresami - miejsce odbioru ustala
przewoźnik z rodzicami,
- dowóz do placówek wymienionych w pkt. 2,
- odbiór dzieci z placówek oświatowych,
- dowóz do domu.
- zapewnienie uczniom opiekuna w czasie przewozu,
- odprowadzenie ucznia z domu do samochodu, z samochodu do szkoły, ze szkoły do
samochodu oraz z samochodu do domu,
- w razie awarii pojazdu zapewnienie transportu zastępczego.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 września 2020r. do dnia 30 czerwca 2021r.
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego we wszystkie dni zajęć szkolnych.
5. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 29 lipca 2020 r. do
godziny 10"^. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki,
ul. J . Chełmońskiego 14, pokój 102.
6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: informacji na
temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr telefonu (25) 756 25-70.
7. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego
zapytania
ofertowego
oraz
oświadczenie
o
niekaralności
i o niezaleganiu w płatnościach wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania zapytania ofertowego, kopie prawa jazdy + świadectwo
kwalifikacji dla 3 kierowców lub większej liczby, jeśli wykonawca będzie wykonywał
zadanie większą liczbą samochodów, kopie dowodów rejestracyjnych 3 samochodów
przeznaczonych do wykonywania usługi opisanej w zapytaniu lub większej liczby,
jeśli wykonawca będzie wykonywał zadanie większą liczbą samochodów, oświadczenie,
że kierowcy przewożący uczniów posiadają ukończony kurs pierwszej pomocy.
8. Pozostałe warunki zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do

zapytania.
i
9. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100%.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, należy
podać cenę netto + podatek vat = cena brutto jednodniowego przewozu wraz
z opieką. Należy podać również cenę za wykonanie zadania w ciągu
prognozowanych 187 dni przewozów.
i

