
 

Świebodzice, dnia 10 grudnia 2020 r. 

 

ES.271.7. 2020 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do 

którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wydział Edukacji 

i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: 

 

„ Transport dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku 2021” 

 

I. Zamawiający: 

  

Gmina Świebodzice 

ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dzieci niepełnosprawnych do szkół                

i placówek oświatowych w zakresie, której będzie: 

1. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z domu pod wskazanymi adresami, do szkół i placówek 

oświatowych (edukacyjno – wychowawczo - rewalidacyjnych), oraz w przypadku realizacji zajęć 

poza szkołą do miejsca realizacji zajęć. 

2. Przewóz świadczony będzie codziennie ( od poniedziałku do piątku) za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii letnich i świątecznych, w przypadku odpracowywania, 

zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci, 

zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec 

zmianie. 

3. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, 

spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia, pojazdy samochodowe 

przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych winny być wyposażone w uchwyty i pasy 

bezpieczeństwa biodrowo – barkowe, windę lub komplet szyn załadunkowych, część pasażerska 



pojazdu musi być ogrzewana. 

4. Przewoźnik winien dysponować pojazdem umożliwiającym przewóz jednorazowo min 7 dzieci 

niepełnosprawnych w tym co najmniej 3 – dzieci na wózkach inwalidzkich nieskładanych. 

5. Zapewnienie w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego w taki sposób, aby nie 

powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego ( ponad limit miejsc 

siedzących) zwiększenie liczby przewożonych dzieci. 

6. W przypadku zmiany przez dziecko niepełnosprawne szkoły w trakcie realizacji zamówienia 

przewoźnik zobowiązuje się do dowozu tego dziecka do nowej placówki z uwzględnieniem zmiany 

podanej trasy. 

7. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia – niezależnie od kierowcy opiekuna przewożonym 

dzieciom. 

8. Opiekunem powinna być osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która winna spełniać jedno z niżej podanych kryteriów: 

1) posiadać wykształcenie w zakresie opiekuna społecznego lub pracownika socjalnego, 

2) posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, 

9. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: 

 1) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkoły i z powrotem, 

 2) pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, placówki, do której są dowożone, 

 3) utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem w sprawach dotyczących zmian organizacji przewozu, 

4) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe poinformowanie 

Urzędu i przewoźnika o tym fakcie. 

10. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych dzieci 

(pasażerów), a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki zdarzenia 

jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierci czy szkoda materialna 

spowodowana działalnością przewoźnika. 

11. Przewoźnik zapewni transport dla rodzica dziecka, który z uwagi na schorzenie dziecka zapewni 

mu opiekę podczas transportu. 

 12.  Przewidywana dzienna łączna liczba kilometrów: 

 1) Świebodzice – Świdnica: z miejsca zamieszkania dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych                         

i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Świdnicy i z powrotem, 

 2) na terenie miasta: z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej Integracyjnej                                     

w Świebodzicach , 

3) Świebodzice – Wałbrzych: z miejsca zamieszkania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 26                                   



w Wałbrzychu i z powrotem  

– łącznie max 150 km. 

13. Podstawą do rozliczenia  faktury stanowić będzie miesięczna karta przewozów potwierdzona 

przez dyrektorów szkół. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dowożonych dzieci oraz trasy ( w obrębie 

miasta Świebodzice, Świdnica i Wałbrzych ) w trakcie trwania umowy. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Rozpoczęcie realizacji: 01.01.2021 r. 

Zakończenie realizacji: 31.12.2021 r. 

IV. Warunki udziału w zamówieniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu objętego zamówieniem, dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się                              

w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi przedłożyć: 

1. Wykaz zrealizowanych usług transportu dzieci niepełnosprawnych (minimum 1 usługa) wraz 

z dowodami potwierdzającymi, że została zrealizowana w sposób należyty np referencje, 

poświadczenia lub inne dokumenty -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów. 

2. Licencję na przewóz osób, ważną w okresie w jakim będzie realizowane zamówienie. 

3. Oświadczenia: 

1) o posiadaniu ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

2) o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

3) o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

V. Sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 

i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 

 

VI. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VII. Kryteria oceny ofert: 

Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena – waga 100% 



Za najkorzystniejszą zostanie uznana. oferta, która będzie zawierała najniższą cenę. 

VIII. Termin i forma składania ofert: 

1. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (w formie skanu) na adres e-mail 

    alicja.pawlica@swiebodzice.pl do dnia 23 grudnia 2020 r. do godziny 10:00. 

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                         27 

kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz 

realizacji umowy jest Burmistrz Miasta Świebodzice z siedzibą przy ul. Rynek 1, 58-160. Dane osobowe 

mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

2. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych 

oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru wykonawcy, zawarcia 

umowy oraz realizacji umowy. 

3. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania. 

4. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

5. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,             

o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, 

w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę 

zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone. 

6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679. 

7. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania. 

8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - iod@swiebodzice.pl. 

9. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, 

której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą infor-

macji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wzór wykazu zrealizowanych usług. 

3. Oświadczenia (druk zbiorczy). 

4. Wzór Umowy. 
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