
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.nowadeba.pl/mieszkaniec/edukacja/bojs/przetargi/ 

 

Nowa Dęba: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta                

i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych                

w roku szkolnym 2015/2016. 

Numer ogłoszenia: 185422 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych , ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. 

podkarpackie, tel. 015 8462256, faks 015 8462256. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/edukacja/bojs/przetargi/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów 

na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku 

szkolnym 2015/2016.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016. 2. Wspólny Słownik Zamówień - Kod: CPV 

60.10.00.00-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego. 3. Zakres usługi: transport uczniów do szkół 

podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do 

szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016 tj.: Trasa Nr 1. a) Dowóz uczniów z Rozalina (2 przystanki 

przystanek autobusowy Bardo oraz przystanek autobusowy koło szkoły - ok. 13 dzieci i z Tarnowskiej Woli (z 

przystanku autobusowego - ok. 13 dzieci) do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz (ok. 26 dzieci). b) Dowóz 

uczniów z Budy Stalowskiej (przystanek Buda Stalowska ok. 8 dzieci) i Alfredówki (ok. 17 dzieci) do Gimnazjum 

Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz (ok. 25 dzieci). Trasa Nr 2. Dowóz uczniów z Cygan (spod szkoły - 3 dzieci) i 

http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/edukacja/bojs/przetargi/


przysiółka Hermanówka w Jadachach (ok. 8 uczniów) do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jadachach i odwóz 

(ok. 11 dzieci). Trasa Nr 3. Dowóz uczniów z dzielnicy Poręby Dębskie, z ul. Borowej (domy powyżej Nr 47), 

Wrzosowej, Klonowej, Jałowcowej, Niżańskiej, Wesołej, Bieszczadzkiej (powyżej wiaduktu), Strzelniczej, 

Zawiszy, Sarniej, Łąkowej, Działowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie (ok. 19 dzieci) i Gimnazjum Nr 

1 w Nowej Dębie (ok. 12 dzieci) - przystanek początkowy na ulicy Wrzosowej, przystanek na ulicy Niżańskiej, 

przystanek na ulicy Bieszczadzkiej (przystanek autobusowy) i przystanek końcowy przy zbiegu ulic Al. 

Zwycięstwa i M. Reja oraz odwóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie i Gimnazjum Nr 1 w Nowej 

Dębie do Dzielnicy Poręby Dębskie. Trasa Nr 4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Nowej Dęby (4 przystanki: 

pod wieżą ciśnień, parking na ul. Jana Pawła II 4 - przychodnia, parking na ul. Kościuszki 13 oraz parking na ul. 

Kościuszki 108), z Dęby osiedle (parking Zespołu Placówek Oświatowych), Tarnowskiej Woli (Tarnowska Wola 

Nr 210), z Chmielowa (Chmielów 320) do Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu (ok. 10 dzieci) i odwóz. 

Trasa Nr 5. Dowóz uczniów z Tarnowskiej Woli (spod szkoły) do Szkoły Podstawowej w Rozalinie (ok. 6 dzieci), z 

Rozalina (2 przystanki: przystanek autobusowy Bardo i przystanek autobusowy koło szkoły) do Szkoły 

Podstawowej w Tarnowskiej Woli (ok. 3 dzieci) z Tarnowskiej Woli (spod szkoły i z przystanku autobusowego k. 

remizy) do Szkoły Podstawowej w Alfredówce (ok. 7 dzieci + 3 dzieci z Rozalina), z Budy Stalowskiej (przystanek 

Buda Stalowska) do Szkoły Podstawowej w Alfredówce (ok. 5 dzieci), z Alfredówki (spod szkoły) do Szkoły 

Podstawowej w Tarnowskiej Woli (ok. 5 dzieci) i do Szkoły Podstawowej w Rozalinie (ok. 3 dzieci) i odwóz. Trasa 

Nr 6. Dowóz uczniów: w poniedziałek przywóz uczniów z domów rodzinnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Grębowie, a w piątek odwiezienie uczniów z Ośrodka do domów rodzinnych z miejscowości: 

1) 1 uczeń z miejscowości Nowa Dęba (ul. Jana Pawła II 14), 2) 1 uczeń z miejscowości Nowa Dęba (parking 

przy ZPO), 3) 1 uczeń z miejscowości Chmielów (Chmielów 519), oraz dowóz uczniów w każdy dzień tygodnia 

zajęć lekcyjnych: przywóz na zajęcia lekcyjne i odwiezienie do domów rodzinnych z miejscowości: 1) 3 uczniów z 

miejscowości Alfredówka (Alfredówka Nr 29), 2) 1 uczeń z miejscowości Jadachy 128a. 3) 1 uczeń z 

miejscowości Cygany 103. 4. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej. 

Szczegółowe godziny dowozu i odwozu ustalą wybrani oferenci z dyrektorami szkół, do których dowożeni będą 

uczniowie. 5. Liczba uczniów dowożonych do szkół podana na poszczególnych trasach może ulec zmianie w 

granicach 20% z przyczyn niezależnych. W/w zmiany mogą rozłożyć się na wszystkie trasy dowozu jak również 

w skrajnym przypadku mogą wystąpić na jednej z tras dowozu. 6. Opieka nad przewożonymi uczniami: 

Zamawiający usługę zobowiązuje się do zapewnienia dozoru osoby dorosłej w czasie przewozu, świadczącej 

opiekę nad uczniami na trasach, o których mowa w Rozdziale III ust. 3 SIWZ tj. trasie Nr 1 a i b, Nr 4, Nr 5. 

Wykonawca usługi zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym uczniom opieki podczas wsiadania i 

wysiadania z pojazdu (poprzez kierowcę) na trasach, o których mowa w Rozdziale III ust. 3 SIWZ tj. trasie Nr 2, 

3, 6. 7. Wykonawca zobowiązuje się do: ubezpieczenia przewożonych uczniów, zapewnienia przewożonym 

uczniom odpowiednich warunków higieny jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne, 

zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów, w tym 

podstawienia zastępczego autobusu w razie awarii, podjeżdżania autobusami szkolnymi na przystanek w taki 

sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenie dzieci przez jezdnię, zapewnienia miejsc siedzących 



wszystkim przewożonym uczniom. 8. Postanowienia ogólne: a) Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy 

ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, rozliczenia w walutach 

obcych - rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN. b)Zamawiający nie 

dopuszcza: składania ofert wariantowych, c) Usługi muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją 

zadania. 9. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: dopuszcza się 

składanie ofert na wykonanie części zamówienia - 6 części (tj. na poszczególne trasy). 

 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego osób, poświadczoną własnoręcznym podpisem za zgodność z 

oryginałem. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95  

 2 - Termin płatności faktury w dniach - 5 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz 

Zamawiającym zawiera projekt umowy stanowiący załącznik Nr 3. 2. Ze względu na szczególny charakter usługi 

w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo jej zmiany w przypadku zmiany trasy przewozu 

dzieci, zmiany ilości kilometrów, ilości kursów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze 

względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych 

potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły. 3. 

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usług nieprzewidzianych (zmiana trasy, zmiana ilości kilometrów, 

zmiana ilości kursów) ustalone będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów pomnożonych przez 

cenę jednostkową za 1 km trasy podanej w ofercie, co będzie potwierdzone przez Zamawiającego. 4. Zmiany 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/edukacja/bojs/przetargi/ 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Jednostek 

Samorządowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, pok. 318.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 

godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, 39-460 

Nowa Dęba, pok. 318.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Nie dotyczy.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa Nr 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Dowóz uczniów z Rozalina (2 

przystanki przystanek autobusowy Bardo oraz przystanek autobusowy koło szkoły - ok. 13 dzieci i z 

Tarnowskiej Woli (z przystanku autobusowego - ok. 13 dzieci) do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz 

(ok. 26 dzieci). b) Dowóz uczniów z Budy Stalowskiej (przystanek Buda Stalowska ok. 8 dzieci) i z Alfredówki 

(ok. 17 dzieci) do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz (ok. 25 dzieci).. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95  

o 2. Termin płatności faktury w dniach - 5 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa Nr 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów z Cygan (spod szkoły - 

3 dzieci) i przysiółka Hermanówka w Jadachach (ok. 8 uczniów) do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Jadachach i odwóz (ok. 11 dzieci).. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95  

o 2. Termin płatności faktury w dniach - 5 

 



 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trasa Nr 3. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów z dzielnicy Poręby 

Dębskie, z ul. Borowej (domy powyżej Nr 47), Wrzosowej, Klonowej, Jałowcowej, Niżańskiej, Wesołej, 

Bieszczadzkiej (powyżej wiaduktu), Strzelniczej, Zawiszy, Sarniej, Łąkowej, Działowej do Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Nowej Dębie (ok. 19 dzieci) i Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie (ok. 12 dzieci) - przystanek początkowy 

na ulicy Wrzosowej, przystanek na ulicy Niżańskiej, przystanek na ulicy Bieszczadzkiej (przystanek 

autobusowy) i przystanek końcowy przy zbiegu ulic Al. Zwycięstwa i M. Reja oraz odwóz uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie i Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie do Dzielnicy Poręby Dębskie.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95  

o 2. Termin płatności faktury w dniach - 5 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trasa Nr 4. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z 

Nowej Dęby (4 przystanki: pod wieżą ciśnień, parking na ul. Jana Pawła II 4 - przychodnia, parking na ul. 

Kościuszki 13 oraz parking na ul. Kościuszki 108), z Dęby osiedle (parking Zespołu Placówek Oświatowych), 

Tarnowskiej Woli (Tarnowska Wola Nr 210), z Chmielowa (Chmielów 320) do Zespołu Szkół Specjalnych w 

Tarnobrzegu (ok. 10 dzieci) i odwóz.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95  

o 2. Termin płatności faktury w dniach - 5 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trasa Nr 5. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów z Tarnowskiej Woli 

(spod szkoły) do Szkoły Podstawowej w Rozalinie (ok. 6 dzieci), z Rozalina (2 przystanki: przystanek 

autobusowy Bardo i przystanek autobusowy koło szkoły) do Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli (ok. 3 

dzieci) z Tarnowskiej Woli (spod szkoły i z przystanku autobusowego k. remizy) do Szkoły Podstawowej w 

Alfredówce (ok. 7 dzieci + 3 dzieci z Rozalina), z Budy Stalowskiej (przystanek Buda Stalowska) do Szkoły 

Podstawowej w Alfredówce (ok. 5 dzieci), z Alfredówki (spod szkoły) do Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej 

Woli (ok. 5 dzieci) i do Szkoły Podstawowej w Rozalinie (ok. 3 dzieci) i odwóz.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



o 1. Cena - 95  

o 2. Termin płatności faktury w dniach - 5 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Trasa Nr 6. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów: w poniedziałek 

przywóz uczniów z domów rodzinnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, a w 

piątek odwiezienie uczniów z Ośrodka do domów rodzinnych z miejscowości: 1) 1 uczeń z miejscowości 

Nowa Dęba (ul. Jana Pawła II 14), 2) 1 uczeń z miejscowości Nowa Dęba (parking przy ZPO), 3) 1 uczeń z 

miejscowości Chmielów (Chmielów 519), oraz dowóz uczniów w każdy dzień tygodnia zajęć lekcyjnych: 

przywóz na zajęcia lekcyjne i odwiezienie do domów rodzinnych z miejscowości: 1) 3 uczniów z miejscowości 

Alfredówka (Alfredówka Nr 29), 2) 1 uczeń z miejscowości Jadachy 128a. 3) 1 uczeń z miejscowości Cygany 

103. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

   3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.  

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95  

o 2. Termin płatności faktury w dniach - 5 

 


