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Popielów 01.07.2014r. 

 

 

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie  

Gminy Popielów do szkoły specjalnej w Opolu  

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów 

do szkoły specjalnej w Opolu w roku szkolnym 2014/2015 
 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 

Nazwa zamawiającego:   Gmina Popielów 

Adres zamawiającego:     ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  

Telefon:                            77 427 58 22  

Faks:                                 77 427 58 38 

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO  

   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie dzieci niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkoły specjalnej w Opolu. 

 

Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze  

i wychowawcze w roku szkolnym 2014/2015 tj. od 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. 

 

Planowana liczba dzieci dowożonych – 2 zamieszkałych w miejscowości Stare Siołkowice. 

 

Liczba dzieci może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, co nie wpływie na wartość usługi. 

 

Dzieci należy dowieźć do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu tj. Szkoła Podstawowa Specjalna oraz 

Publiczne Gimnazjum Specjalne, ul. Jana Bytnara „Rudego 7” (1 dziecko szkoła podstawowa oraz  

1 dziecko gimnazjum). 

 

Godzina przyjazdu do szkoły w Opolu 08:00 

 

Godzina wyjazdu z Opola ok. 14:45 (godzina powrotu mogą być różna w poszczególnych dniach 

tygodnia). 

 

Zleceniobiorca, w czasie transportu dzieci zapewnia dla nich opiekuna dowozów.  

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

Rok szkolny 2014/2015 tj. od 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. 
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być:  

-     opatrzona pieczątką firmową,  

-     posiadać datę sporządzenia,  

-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

-     zawierać wartość oferty (netto i brutto),  

-     określać termin wykonania zamówienia,  

-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji   

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji 

firmy oferenta. 

 

Do oferty należy dołączyć referencje, kopię licencji / zezwolenia na przewóz osób, informację o 

posiadanych środkach transportu dla osób niepełnosprawnych  

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

oswiata@popielow.pl albo ug@popielow.pl lub faksem na nr 77 42 75 838, poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

(sekretariat)  

do dnia 18 lipca 2014r. do godz. 15.00  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

   

VI. OCENA OFERT  

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %  

     

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE  

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

pokój nr 21 lub pod nr tel. 774275828 – Sekretarz Gminy Ilona Lenart  

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI  

 

1. Wzór formularza ofertowego  
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