OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
„Dowozy szkolne do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pyzdry w roku
szkolnym 2014/2015”
Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
tel. 063 27 68 333
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.pyzdry.pl/bip
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pyzdry w roku szkolnym
2014/2015.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca, świadczył usługi przewozu uczniów do szkół dwoma
autobusami
− na 42 miejsc siedzących
− na 56 miejsc siedzących
Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 01 września 2014 r
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 26 czerwca 2015 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
− posiadania wiedzy i doświadczenia;
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na
prawidłowe wykonanie zamówienia, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonywali usługi o podobnym zakresie.
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;
zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na
prawidłowe wykonanie zamówienia i którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej 2
autobusami
- na 42 miejsc siedzących
- na 56 miejsc siedzących
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku gdy pojazdy nie są
własnością Wykonawcy dodatkowo przedłożyć stosowną umowę na wynajem w okresie
realizacji zamówienia. Autobusy nie mogą być starsze niż 15 lat.
− sytuacji ekonomicznej i finansowej;
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa
pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny i kadrowy oraz
ekonomiczny i finansowy podlega zsumowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody
„spełnia/nie spełnia”
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 500,00 zł
Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2014
godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry pok. nr
16.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

