Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5
tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl

Ostrowiec Św., 05.10.2021 r.
SE.26.5.2021

Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych
na przewóz uczniów ZSOMS w Ostrowcu Św. z basenu MOSiR, z hali MOSiR oraz na zawody i obozy sportowe
w roku szkolnym 2021/2022

1. Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Żeromskiego 5
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 262 48 06
Osoba wyznaczona do kontaktu:Rafał Wójcicki
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego na
terenie Ostrowca Św. z wyłączeniem dni wolnych od nauki (zgodnie z harmonogramem) oraz przewóz na zawody
sportowe i zgrupowania w ciągu roku szkolnego 2021/2022 i obozy sportowe w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień
2022).
2.2. Szczegółowy zakres zamówienia:
Część I zamówienia:
 przewóz uczniów na trasie basen – szkoła w okresie od 18.10.2021 r. do 30.04.2022 r.
 autokar będzie zabierał młodzież sprzed budynku pływalni przy ul. Mickiewicza w poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki (45 osób+2 trenerów) o godz. 9.20 i przywoził przed budynek szkoły,
 autokar będzie zabierał młodzież sprzed budynku pływalni przy ul. Mickiewicza w środy o godz. 8.30
(45 osób+2 trenerów)i przywoził przed budynek szkoły.
Część II zamówienia:
 przewóz uczniów na trasie: hala sportowa MOSiR, ul. Świętokrzyska 11–szkoła w okresie od 18.10.2021 r.
do 10.06.2022 r.
 autokar będzie zabierał młodzież sprzed budynku hali MOSiR o godz. 09.15 w poniedziałki (32 osoby), wtorki
(20 osób), czwartki (20 osób), piątki (12 osób) i przywoził przed budynek szkoły,
Część III zamówienia:
 przewóz uczniów na zawody sportowe, zgrupowania letnie obozy sportowe – zgodnie z informacją
przedkładaną z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Oferty częściowe, wariantowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia
składającego się z 3 części opisanych w Szczegółowym Zakresie Zamówienia, lub ofertę na określoną przez siebie ilość
części zamówienia; jedną, dwie lub trzy.
4. Warunki wymagane od Wykonawców.
4.1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznymoraz osobami
zdolnymi do realizacji zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
4.2. Pojazdy uczestniczące w przewozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać
ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne.
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4.3. Wymaga się, aby przewozy odbywały się w ramach przewozu zamkniętego, obejmującego tylko uczniów
i opiekunów/trenerów.
4.4. W cenę przejazdu wliczone będą wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: parkingi, ewentualne koszty delegacji,
wyżywienia i noclegu kierowcy/kierowców.
4.5. Wykonawca winien przedłożyć kserokopie licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób.
4.6. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, należy
przedłożyć wykaz autobusów, które będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
4.7. Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy przedłożyć wykaz
kierowców zgodnie z Załącznikiem nr 4.
4.8. Wykonawca winien załączyć do oferty kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania.
Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego, ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św., w kopertach z napisem „Dotyczy przewozu uczniów ZSOMS
w roku 2021/2022”, lub na adres e-mail szkoły sekretariat@sms.ostrowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.10.2021 r. do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez
otwierania.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych
dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności będzie miał prawo żądać
wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
6. Kryterium oceny ofert.
6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto za konkretną część zamówienia – do realizacji
zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania,
a jego oferta nie zostanie odrzucona oraz zgodzi się na zawarcie pisemnej umowy zlecenia.
6.2. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi.
6.3. W przypadku ofert porównywalnych cenowo, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego
kryterium, np. wysokość rabatu, standard autokaru.
7. Przesłanki odrzucenia ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- będzie zawierać rażąco niską cenę,
- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica Ogłoszeń od
dnia 12.10.2021 r. po godz. 12.00 do dnia 15.10.2021 r. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
9. Płatność.
Płatności będą regulowane przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
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