
 O g ł o s z e n i e   o   z a m ó w i e n i u  

na  

„Dowozy szkolne do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pyzdry w roku szkolnym 2009/2010” 

 Zamawiający: 

 

Urząd Gminy i Miasta, 62-310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1,  

tel. (063) 2768-333, 2768-334, fax (063) 2768-333, e-mail: gmina@pyzdry.pl 

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Pyzdry 
w roku szkolnym 2009/2010. 

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 60130000-8 

Opis kryteriów i sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferenta : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

-złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie, 

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy winni spełnić następujące wymogi: 

- prowadzić działalność w przedmiocie i zakresie zgodnym z zakresem przedstawionym w złożonej przez 
siebie ofercie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed ogłoszeniem niniejszego zamówienia potwierdzony 
stosownym dokumentem (np. zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, odpis z KRS itp.), 

- przedłożyć licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 

-przedłożyć certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób.  

-przedłożyć kserokopie dowodów rejestracyjnych dwóch autobusów : 

� na 41 miejsc siedzących 
� na 51 miejsc siedzących 

 -rok produkcji autobusów – od 1990 r. wzwyż  

-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”. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę 
„spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „ nie spełnia” i zostanie odrzucona. 

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej 

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.pyzdry.pl/bip.php  

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:   

Urząd Gminy i Miasta, 62-310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy 
i Miasta Pyzdry,, ul. Taczanowskiego 1, 62 – 310 Pyzdry do dnia: 06.07.2009 r. do godz. 830 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

  

 


