
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
  

 
ZAMAWIAJĄCY 
  
NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. 
wielkopolskie, tel. 063 2768333, fax 063 2768334 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pyzdry.pl 
RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
  
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół 
podstawowych i gimnazjum w gminie Pyzdry w roku szkolnym 2008/2009. 
Rodzaj zamówienia: usługi. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Pyzdry w roku szkolnym 
2008/2009. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA:  01.09.2008 do 19.06.2009 
  
WARUNKI UDZIAŁU   

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie 
podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 roku poz. 177 z późn. zm.) 
2. przedłożyć licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 3. 
przedłożyć certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym 
Osób 4.prowadzić działalność w przedmiocie i zakresie zgodnym z zakresem 
przedstawionym w złożonej przez siebie ofercie przez okres conajmniej 12 miesięcy 
przed ogłoszeniem niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia warunków 
wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy 
przedstawionych dokumentów. Ocena spełnienia wymogów określonych dla 
Wykonawców będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia.  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 
zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, odpis z KRS itp 2. 
przedłożyć licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 3. 
przedłożyć certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym 
Osób 4.przedłożyć kserokopie dowodów rejestracyjnych dwóch autobusów : - na 41 
miejsc siedzących - na 51 miejsc siedzących 

PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Kryteria oceny ofert:  najniższa cena 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.pyzdry.pl  



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy i Miasta 62-310 Pyzdry ul.Taczanowskiego 1. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.07.2008 godzina 08:30, miejsce: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego 
w pokoju nr 16 Urząd Gminy i Miasta 62-310 Pyzdry ul.Taczanowskiego 1 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

  
 


