
 
 
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83

usługi transportowej uczestnikom projektu 

realizowanego w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego 2014
 

I. Zamawiający:  

 
Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień: 
CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,
CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
 
Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na t
wyjazdy wycieczkowe. 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi transportowej związanej z przewozem (dot. 

przywozu i/lub odwozu) uczestników projektu pn.; „
opiekunów) na zajęcia szkolne 
wycieczki edukacyjne, do instytucji kultury

2. Celem głównym projektu jest:
gminy Sulęczyno oraz podniesienia jakości procesu Kształcenia w placówkach, poprzez objęcie 
uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i 
wakacyjnym dla 360 uczniów (w tym 
podpisania umowy do 31 sierpnia 
Sulęczyno.  
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym z 
Zamawiającym. 

3. Zamówienie zostało podzielone n
4. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (pos
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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 

 
 

Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno zaprasza do złożenia oferty cenowej na zapewnienie 

usługi transportowej uczestnikom projektu „ W kręgu nauki”  nr  RPPM.03.02.01
realizowanego w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego 2014-2020.  

Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień:  
9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 

4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi transportowej związanej z przewozem (dot. 
przywozu i/lub odwozu) uczestników projektu pn.; „W kręgu nauki” (uczniów + ewentualnie 
opiekunów) na zajęcia szkolne – dodatkowe i półkolonie oraz przewozu i odwozu uczes

do instytucji kultury. 
Celem głównym projektu jest: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczn
gminy Sulęczyno oraz podniesienia jakości procesu Kształcenia w placówkach, poprzez objęcie 
uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i 

60 uczniów (w tym 180 dziewczynek) w okresie realiz
31 sierpnia  2018 r. w 5 szkołach podstawowych i 2

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym z 

mówienie zostało podzielone na 5 części. 
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (poszczególnych części) przedstawia
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Sulęczyno, 26.10.2016 r. 

320 Sulęczyno zaprasza do złożenia oferty cenowej na zapewnienie 

nr  RPPM.03.02.01-22-0121/15, 
Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, 

erenie gminy Sulęczyno oraz 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi transportowej związanej z przewozem (dot. 
” (uczniów + ewentualnie 

przewozu i odwozu uczestników na 

Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów 
gminy Sulęczyno oraz podniesienia jakości procesu Kształcenia w placówkach, poprzez objęcie 
uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i 

dziewczynek) w okresie realizacji zajęć, tj. od dnia 
podstawowych i 2 gimnazjach w gm. 

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym z 

zczególnych części) przedstawia poniższa tabela. 



 
 
 

 

 
 

Część  
zamówienia 

 
 

Nazwa szkoły 

Rodzaj kursu

Dowóz 
uczniów na 

zajęcia 
dodatkowe 

 
 

 
 
 

 
 

Odwóz uczniów po
zajęciach dodatkowych

 

1 
Zespół Szkół 

Sulęczyno 
Dowóz i odwóz uczniów na 

półkolonie

 
 

Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru

(km)

 
 
 

Odwóz uczniów po 
zajęciach dodatkowych

 

2 
Zespół Szkół 
Mściszewice 

Dowóz i odwóz uczniów na 
półkolonie

  

 
Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru

(km)
 

 
 
 
 

 

 
Odwóz uczniów po 

zajęciach dodatkowych
 

3 
Szkoła 

Podstawowa 
Podjazy 

Dowóz i odwóz
półkolonie

  

 
Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru

(km)
 

WYKAZ SZKÓŁ gm. Sulęczyno z przewidywanymi trasami odwozów oraz szacunkowymi ilościami kilometrów przejazdu 

Rodzaj kursu 

Potencjalne kierunki tras Liczba (km): Dowóz i 
odwóz 

uczniów na 
półkolonie 

 
 

Odwóz uczniów po 
ch dodatkowych 

 

 
 
 
 

Sulęczyno – Bukowa Góra 
– Podjazy – Borek – 

Węsiory – Borowiec – 
Widna Góra – Zdunowice 
– Kistówko – Kołodzieje 

Łącznie 
10 100 km 

(W skali miesięcznej 
505 km) 

Dowóz i odwóz uczniów na 
półkolonie 

Łącznie 
2 020 km 

(w skali miesięcznej 
505 km) 

Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru 

(km) 
 1 000 km 

Odwóz uczniów po 
zajęciach dodatkowych 

 

 
 

Łącznie 
2 000 km 

(w skali miesięcznej 
100 km) 

Dowóz i odwóz uczniów na 
półkolonie 

Mściszewice – Skoczkowo 
Mściszewice – Golica 

 

Łącznie 
400 km 

(w skali miesięcznej 
100 km) 

 
Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru 

(km) 
 

 
680 km 

 

 
Odwóz uczniów po 

zajęciach dodatkowych 
 

 
Łącznie 2 400 zł 

(w skali miesięcznej 
120 km) 

Dowóz i odwóz uczniów na 
półkolonie 

Podjazy Wybudowanie- 
Widna Góra- Amalka 

Łącznie 
480 km 

(w skali miesięcznej 
120 km) 

 
Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru 

(km) 
 

 
 
 
 

480 km 

WYKAZ SZKÓŁ gm. Sulęczyno z przewidywanymi trasami odwozów oraz szacunkowymi ilościami kilometrów przejazdu 
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Przybliżony termin  

realizacji usługi 

 
 
 
 
 

lipiec-sierpień 2017/2018 

 

 
6 wyjazdów jednodniowych w 
okresie od Listopada 2016 do 

31 sierpień 2018 
 

 
 
 
 
 

lipiec-sierpień 2017/2018 

 
 

 
4 wyjazdy jednodniowe w 

okresie od  Listopada 2016 do 
31 sierpień 2018 

 

 
 
 
 
 

lipiec-sierpień 2017/2018 

 

 
3 wyjazdy jednodniowe w 

okresie od Listopada 2016 do 
31 sierpień 2018 

 

WYKAZ SZKÓŁ gm. Sulęczyno z przewidywanymi trasami odwozów oraz szacunkowymi ilościami kilometrów przejazdu  



 
 
 

 

 
 
 

 
Odwóz uczniów po 

zajęciach dodatkowych
 

4 
Szkoła 

Podstawowa 
Węsiory 

 
Dowóz i odwóz uczniów na 

półkolonie
 

  

 
Wyjazdy na 
edukacyjne, do teatru

(km)

 
 
 

 
Odwóz uczniów po 

zajęciach dodatkowych
 

5 
Szkoła 

Podstawowa 
Borek 

Dowóz i odwóz uczniów na 
półkolonie

  
Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru

(km)

 
 

Rzeczywiste przejazdy na poszczególnych trasach wraz z podaniem kilometrażu określać będzie 
każdorazowo harmonogram przedłożony przez Zamawiającego dla Wykonawcy usługi w okres
tygodni poprzedzających jej wykonanie.  
Dyrektorzy poszczególnych szkół 
przebytych kilometrów oraz tras.  
 
Wykonawca usługi ma obowiązek zapewnić opiekę
odwozów dzieci po zajęciach dodatkow
powinna osoba pełnoletnia i niekarana. 
 
5. Miejsce realizacji zamówienia wg części zamówienia: 

a) 1, 2, 3, 4, 5: w zakresie (odwóz uczniów po zajęciach dodatkowych oraz dowóz i odwóz uczniów na 
półkolonie) – województwo pomorskie, powiat 

b) Wyjazdy na wycieczki edukacyjne, do teatru
6. Długość trasy przejazdu liczona będzie wg części zamówienia:

a) 1, 2, 3, 4, 5: w zakresie odwó
na półkolonie, do miejscowości docelowej, tj. odpowiedniej 

b) Wyjazdy na wycieczki edukacyjne, do teatru
z powrotem. 

7. Średnia długość pobytu uczestników zajęć w miejscu docelowym
45min. lub 60min. lekcyjnych:
a) Odwóz uczniów po zajęciach dodatkowych
b) Dowóz i odwóz uczniów na półkolonie
c) Wyjazdy na wycieczki edukacyjne, do teatru

uczniów po 
zajęciach dodatkowych 

 
 

Łącznie 
1 500 km 

(w skali miesięcznej 
75 km) 

 
Dowóz i odwóz uczniów na 

półkolonie 
 

Węsiory – Czarlino 

Łącznie 
300 km 

(w skali miesięcznej 
75 km) 

 
Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru 

(km) 

 320 km 

Odwóz uczniów po 
zajęciach dodatkowych 

 
 

Łącznie 
2 000 km 

(w skali miesięcznej 
100 km) 

Dowóz i odwóz uczniów na 
półkolonie 

Borek – Kistowo – 
Kistówko 

Łącznie 
400 km 

(w skali miesięcznej 
100 km) 

Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru 

(km) 
 320 km 

Rzeczywiste przejazdy na poszczególnych trasach wraz z podaniem kilometrażu określać będzie 
każdorazowo harmonogram przedłożony przez Zamawiającego dla Wykonawcy usługi w okres

jej wykonanie.   
zkół i zespołów szkół zobowiązani będą do prowadzenia rejestru ilości 

 

Wykonawca usługi ma obowiązek zapewnić opiekę dla wszystkich przewożonych uczniów podczas 
dodatkowych oraz dowozów i odwozów na półkolonie.

osoba pełnoletnia i niekarana.  

Miejsce realizacji zamówienia wg części zamówienia:  
w zakresie (odwóz uczniów po zajęciach dodatkowych oraz dowóz i odwóz uczniów na 

województwo pomorskie, powiat kartuski, Gmina Sulęczyno,
Wyjazdy na wycieczki edukacyjne, do teatru : województwo pomorskie. 

Długość trasy przejazdu liczona będzie wg części zamówienia: 
w zakresie odwów uczniów po zajęciach dodatkowych oraz doww

do miejscowości docelowej, tj. odpowiedniej szkoły; 
Wyjazdy na wycieczki edukacyjne, do teatru: od odpowiedniej szkoły do miejscowości docelowej i 

Średnia długość pobytu uczestników zajęć w miejscu docelowym wg części zamówienia, gdzie 1h =
lekcyjnych: 

Odwóz uczniów po zajęciach dodatkowych: do 2 h;  
Dowóz i odwóz uczniów na półkolonie: do 9 h; 
Wyjazdy na wycieczki edukacyjne, do teatru: wyjazd jednodniowy. S

tr
o

n
a
3

 

 
 
 
 

lipiec-sierpień 2017/2018 

 

 
2 wyjazdy jednodniowe w 

okresie od Listopada 2016 do 
31 sierpień 2018 

 

 
 
 
 

lipiec-sierpień 2017/2018 

 

2 wyjazdy jednodniowe w 
okresie od Listopada 2016 do 

31 sierpień 2018 
 

Rzeczywiste przejazdy na poszczególnych trasach wraz z podaniem kilometrażu określać będzie 
każdorazowo harmonogram przedłożony przez Zamawiającego dla Wykonawcy usługi w okresie min. 2 

zobowiązani będą do prowadzenia rejestru ilości 

dla wszystkich przewożonych uczniów podczas 
na półkolonie. Opiekę sprawować 

w zakresie (odwóz uczniów po zajęciach dodatkowych oraz dowóz i odwóz uczniów na 
Sulęczyno, 

dowwz i odwów uczniów 

: od odpowiedniej szkoły do miejscowości docelowej i 

wg części zamówienia, gdzie 1h = 



 
 
 

 

8. Dowozy i Odwozy uczniów na półkolonie oraz odwozy uczniów 
przewidywane są pojazdami typu bus 

9. Realizacja wyjazdów na wycieczki edukacyjne i do teatrów 
min. 44 miejscami siedzącymi

10. Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
dla przewożonych osób. 

11. Warunki realizacji zamówienia:
1. zapewnienie miejsca siedzącego dla wszystkich przewożonych osób;     
2. zapewnienie, w przypadku awarii środka 

standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówienia;
3. realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem 

krajowym, posiadanie wszystki
bezpieczeństwa osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób. Wykonawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, w tym przewożonych 
uczniów powstałe w związku 

4. jeżeli danego dnia nie ma 
Wykonawca powinien tak dobrać trasę, aby można było najszybszą drogą dojechać do pozostałych 
miejscowości. 

5. Zamawiający dokona opłaty za rzeczy
 

III. Wymagania dotyczące Wykonawcy
 

1. O wykonanie usługi może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
d) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

2. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający wykonanie części/całości zadania, 
przy założeniu, że: 
a) terminy przejazdu grup na tr
b) jeden kurs może dotyczyć kilku uczniów (wówczas wskazany byłby bus);
c) w jednym kierunku mogą być odwożone łącznie dzieci z różnych grup zajęć (wówczas wskazany 

byłby autobus); 
d) danego dnia może odbyć się kilka kursów bądź żaden.

3. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w lini
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu:
a) Oświadczenie wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu 

ofertowym. 
5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

Zamawiającym: 
a) Oświadczenie o braku powiązań 

uczniów na półkolonie oraz odwozy uczniów po zajęciach dodatkowych
przewidywane są pojazdami typu bus – min. 17 miejsc siedzących.  
Realizacja wyjazdów na wycieczki edukacyjne i do teatrów powinna być realizowan

ami siedzącymi.  
Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

Warunki realizacji zamówienia: 
zapewnienie miejsca siedzącego dla wszystkich przewożonych osób;      
zapewnienie, w przypadku awarii środka transportu, zastępczego środka transportu o nie gorszym 
standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówienia;
realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym, posiadanie wszystkich wymaganych prawem ubezpieczeń i uprawnień, gwarantowanie 
bezpieczeństwa osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób. Wykonawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, w tym przewożonych 
uczniów powstałe w związku z realizacją zamówienia. 
jeżeli danego dnia nie ma konieczności jazdy do wszystkich miejscowości na danej trasie
Wykonawca powinien tak dobrać trasę, aby można było najszybszą drogą dojechać do pozostałych 

opłaty za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów

Wymagania dotyczące Wykonawcy 

O wykonanie usługi może ubiegać się Wykonawca, który: 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

personelem zdolnym do wykonania zamówienia; 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający wykonanie części/całości zadania, 

terminy przejazdu grup na trasach mogą się pokrywać; 
jeden kurs może dotyczyć kilku uczniów (wówczas wskazany byłby bus); 
w jednym kierunku mogą być odwożone łącznie dzieci z różnych grup zajęć (wówczas wskazany 

danego dnia może odbyć się kilka kursów bądź żaden. 
Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
u co najmniej 10% udziałów akcji; 

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu:
Oświadczenie wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
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po zajęciach dodatkowych 

być realizowana autokarem z 

Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

transportu, zastępczego środka transportu o nie gorszym 
standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówienia; 
realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem 

ch wymaganych prawem ubezpieczeń i uprawnień, gwarantowanie 
bezpieczeństwa osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób. Wykonawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, w tym przewożonych 

konieczności jazdy do wszystkich miejscowości na danej trasie, 
Wykonawca powinien tak dobrać trasę, aby można było najszybszą drogą dojechać do pozostałych 

wistą liczbę przejechanych kilometrów 

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający wykonanie części/całości zadania, 

w jednym kierunku mogą być odwożone łącznie dzieci z różnych grup zajęć (wówczas wskazany 

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

i bocznej do drugiego stopnia  lub w 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu: 
Oświadczenie wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

z Zamawiającym. 



 
 
 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
 

1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowe
2. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy zawierający dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, 
REGON, telefon, e-mail, dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia (imię i nazwisko, telefon, 
e-mail), proponowaną cenę jednostkową (netto i brutto) za 1 km za realizację zamówienia w 
poszczególnych częściach 

b) Oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym 
załącznik nr 2 do Zapytania 

c) Oświadczenie o braku powiązań 
d) Wykaz pojazdów samochodowych 
e) Zaakceptowany Projekt Umowy 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
V. Kryteria wyboru 

 
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena (cena 

Określenie ilości punktów, jaką dany Oferent uzyska, przeprowadzone zostanie wg następującego 
wzoru: 
 

Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się algorytm w obliczaniu poszczególnych części 
zamówienia:  
 
Cena 1 km przejazdu samochodu typu „bus” + cena 1 km samochodu typu „autokar” = cena przejazdu (Cp)
 
 

Ilość punktów=

 
 
Wyżej wymieniony sposób obliczenia ilości przyznanych punktów będzie dokonywany dla poszczególnych 
części 1,2,3,4,5. 
 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymogi formalne 

III Zapytania. 
3. O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w 

ustalonym terminie. 
4. Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

powiadomienia o wynikach przedmiotowego zapytania ofertowego.
5. Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji za

projekcie środki okażą się niewystarczające.
7. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 
 
 
 
 

Opis sposobu przygotowania oferty 

orządzić w formie papierowej, w języku polskim. 
Kompletna oferta musi zawierać: 

Formularz ofertowy zawierający dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, 
mail, dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia (imię i nazwisko, telefon, 

cenę jednostkową (netto i brutto) za 1 km za realizację zamówienia w 
poszczególnych częściach – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego; 

Oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym 
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; 
Oświadczenie o braku powiązań –   załącznik  nr 3 do Zapytania ofertowego;
Wykaz pojazdów samochodowych – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zaakceptowany Projekt Umowy – załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 

możliwości składania ofert częściowych. 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena (cena - 100% = max. 100 pkt.) 
Określenie ilości punktów, jaką dany Oferent uzyska, przeprowadzone zostanie wg następującego 

Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się algorytm w obliczaniu poszczególnych części 

Cena 1 km przejazdu samochodu typu „bus” + cena 1 km samochodu typu „autokar” = cena przejazdu (Cp)

Ilość punktów= 

Najniższa cena (Cp) w 
postępowaniu  x 100% 

Cena Oferenta badana (Cp) 

Wyżej wymieniony sposób obliczenia ilości przyznanych punktów będzie dokonywany dla poszczególnych 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymogi formalne 

O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w 

Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
wynikach przedmiotowego zapytania ofertowego. 

Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem ceny. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w 
projekcie środki okażą się niewystarczające. 
Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
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Formularz ofertowy zawierający dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, 
mail, dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia (imię i nazwisko, telefon, 

cenę jednostkową (netto i brutto) za 1 km za realizację zamówienia w 

Oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym – 

załącznik  nr 3 do Zapytania ofertowego; 
załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.  

Określenie ilości punktów, jaką dany Oferent uzyska, przeprowadzone zostanie wg następującego 

Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się algorytm w obliczaniu poszczególnych części 

Cena 1 km przejazdu samochodu typu „bus” + cena 1 km samochodu typu „autokar” = cena przejazdu (Cp) 

Wyżej wymieniony sposób obliczenia ilości przyznanych punktów będzie dokonywany dla poszczególnych 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymogi formalne określone w punkcie II i 

O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w 

Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 

oferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w 

Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 



 
 
 

 

VI. Termin i sposób złożenia oferty
 

1. Sposób złożenia oferty: 
a) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy 

Sulęczyno, do dnia 04.11.2016 r
b) Składane oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia.
c) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 
d) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2. Informacje o zamówieniu można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska

 
VIII. Informacje dodatkowe dotyczące zapytania ofertowego
 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone i upublicznione:

a) w siedzibie zamawiającego
b) na stronie internetowej. 

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 3.1.3.1 
Podsekcja 1 – Zasada Konkurencyjności dokumentu Wytyczne 
publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorski
2014 – 2020. 

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest 
e-mail: oswiata@ug.suleczyno.pl

4. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje na piśmie wszystkie podmioty biorące udział w
postępowaniu. 

 
IX. Dodatkowe wymagania: 

 
Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumentów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji Pośredniczącej 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 

 
X. Uwagi końcowe: 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 

przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wyco
zachowania formy pisemnej. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu. 

5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo pod

wykluczeni z postępowania. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji.
8. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąp

ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie prz

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Termin i sposób złożenia oferty 

w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy : ul. 
.11.2016 r. do godziny 1100. 

Składane oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia. 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi wykonawca. 
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Informacje o zamówieniu można uzyskać pod adresem:  
Kaszubska 26, 83 – 320 Sulęczyno, Krystyna Pobłocka tel.: 

VIII. Informacje dodatkowe dotyczące zapytania ofertowego:  

Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone i upublicznione: 
siedzibie zamawiającego,  

Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 3.1.3.1 
Zasada Konkurencyjności dokumentu Wytyczne dotyczące udzielania zamówień 

publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorski

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Krystyna Pobłocka, tel. 
: oswiata@ug.suleczyno.pl 

O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje na piśmie wszystkie podmioty biorące udział w

Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumentów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji Pośredniczącej 

racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

 
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w 

Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji.
Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąp
ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 
Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie prz
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
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: ul. Kaszubska 26, 83-320 

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Krystyna Pobłocka tel.: (58) 685-63-67  

Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 3.1.3.1 
dotyczące udzielania zamówień 

publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

, tel. (58) 685-63-67,                        

O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje na piśmie wszystkie podmioty biorące udział w 

Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumentów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji Pośredniczącej 

racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
fanie oferty wymagają 

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w 

jęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 
Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 

Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 



 
 
 

 

11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. O
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych 
przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

 
 
 
 
 
………………………………….. dnia ………………………………….. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. O
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych 
przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

………….. dnia …………………………………..  

…………………………………………………….
 (podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych 

 
 
 
 
  

……………………………………………………. 
(podpis i pieczęć Zamawiającego)  



 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Oferent (Dane teleadresowe)
 

Imię i nazwisko oferenta  

(lub nazwa) 
 

Adres wykonawcy 
 

 

 

NIP   

REGON   

Adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż adres siedziby) 

 

Osoba kontaktowa  

Numer telefonu 
 

 

Adres email 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Formularz ofertowy 

Gmina Sulęczyno 
ul. Kaszubska 26 
83-320 Sulęczyno

teleadresowe) 
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Gmina Sulęczyno  
 

320 Sulęczyno  
 



 
 
 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 

projektu  „W kręgu nauki” 

Część zamówienia 
Jednostka 

miary 

Oferta częściowa nr 1:  

a) odwóz uczniów po 
zajęciach  dodatkowych z  
ZS Sulęczyno  

b) Dowóz i odwóz uczniów 
na półkolonie 

    km (bus) 

 

c) Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru  

 

km (autokar) 

Oferta częściowa nr 2:  

a) odwóz uczniów po 
zajęciach  dodatkowych z  
ZS Mściszewice  

b) Dowóz i odwóz uczniów 
na półkolonie 

    km (bus) 

 

c) Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru  

 

km (autokar) 

Oferta częściowa nr 3:  

a) odwóz uczniów po 
zajęciach  dodatkowych z  
SP Podjazy  

b) Dowóz i odwóz uczniów 
na półkolonie 

    km (bus) 

 

c) Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru  

 

km (autokar) 

Oferta częściowa nr 4:  

a) odwóz uczniów po 
zajęciach  dodatkowych z  
SP Węsiory 

b) Dowóz i odwóz uczniów 
na półkolonie 

    km (bus) 

 

c) Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru  

 

km (autokar) 

Oferta częściowa nr 5:  

a) odwóz uczniów po 
zajęciach  dodatkowych z  
SP Borek  

b) Dowóz i odwóz uczniów 
na półkolonie 

    km (bus) 

 

c) Wyjazdy na wycieczki 
edukacyjne, do teatru  

 

km (autokar) 

 
RAZEM: 

Łączna ilość części  [………….. ]  cena netto (PLN)

Podatek VAT (PLN) 

Słownie cena brutto (PLN) 

 

 
 

wiedzi na Zapytanie Ofertowe składam ofertę na realizację części nr. …….…. usługi

W kręgu nauki”  nr  RPPM.03.02.01-22-0121/15.
 

Cena 

jednostko

wa netto 

(PLN) 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (PLN) 

Szacowana 

łączna 

liczba 

jednostek 

  

 

12 120 km 

   
 

1 000 km  

  

 

2 400 km  

   
 

680 km  

  

 

2 880 km  

   
 

480 km 

  

 

1 800 km  

   
 

320 km 

  

 

2 400 km  

   
 

320 km  

Łączna ilość części  [………….. ]  cena netto (PLN)  
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adam ofertę na realizację części nr. …….…. usługi transportowej w ramach 

. 

Wartość 

ogółem  

netto 

(PLN) 

Wartość 
ogółem  
brutto 

(PLN) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w 
cenowej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z warunkami zamówienia publicznego i miejscem wykonania zamówienia, oraz że 

przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń.

 

 

 
 

…………………………………………………………………….
(data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
 

1. ……………………………………………………………………………………………
 

2. ……………………………………………………………………………………………
 

3. ……………………………………………………………………………………………
 

4. ……………………………………………………………………………………………
 

5. …………………………………………………………………………………………
 

6. ……………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

że zapoznałem się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty 

, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

że zapoznałem się z warunkami zamówienia publicznego i miejscem wykonania zamówienia, oraz że 

przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń. 

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
(podpis)

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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że zapoznałem się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej 
aproszeniu do złożenia oferty 

że zapoznałem się z warunkami zamówienia publicznego i miejscem wykonania zamówienia, oraz że 

……………………………………………………………………. 
(podpis) 



 
 
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE W CELU 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

Ja, niżej podpisany _____________________

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące 
kręgu nauki”  nr  RPPM.03.02.01
oferta, określonych w formularzu ofertowym posiadam:

 
1. uprawnienia do wykonywania określ
2. niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję personelem zdolnym
4. dysponuję odpowiednim potencjałem techniczny
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w nin
Ofertowym  są zgodne z prawdą. 

   
…………………………………………………………………….

(data) 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE W CELU POTWIERDZENIA  
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 
 
 

_____________________, działając w imieniu i na rzecz _____________________

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej w ramach projektu 

r  RPPM.03.02.01-22-0121/15. oświadczam, że w odniesieniu do części, których dotyczy 
określonych w formularzu ofertowym posiadam: 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
2. niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

zdolnym do wykonania zamówienia; 
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w nin

 

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
(podpis)
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OFERTOWYM 

_____________________ 

usługi transportowej w ramach projektu                „W 

oświadczam, że w odniesieniu do części, których dotyczy 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu 

 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
(podpis) 



 
 
 

 

 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU

KAPITAŁOWYCH I OSOBO

 
 
Ja, niżej podpisany …………………………………..

oświadczam, że  nie jestem powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Gminą Sulęczyno. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiąz
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywil

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

   
…………………………………………………………………….

(data) 
 
 
 
                                           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  
KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

 

………………………………….., działając w imieniu i na rzecz………………………………………
oświadczam, że  nie jestem powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Gminą Sulęczyno. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

stej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
(podpis)
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AMAWIAJĄCYM 

imieniu i na rzecz………………………………………  
oświadczam, że  nie jestem powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Gminą Sulęczyno. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

ań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

nej lub spółki osobowej; 

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

stej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

……………………………………………………………………. 
(podpis) 



 
 
 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego  
 

     
Gmina Sulęczyno  
adres: ul. Kaszubska 26 
 83-320 Sulęczyno  
 
WYKONAWCA 

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

dot. zapewnienia usługi transportowej uczestnikom projektu 

RPPM.03.02.01-22-0121/15, realizowanego w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 

edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego 2014

 

 

 

Lp. 
Nazwa pojazdu, marka, typ,

numer rejestracyjny

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Jednocześnie oświadczamy, 

uwzględnieniem przepisów prawnych dotycz

 

 

 

 

  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 
 
 

Wykaz pojazdów samochodowych  
 

zapewnienia usługi transportowej uczestnikom projektu „ W kręgu nauki” 

, realizowanego w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 

Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego 2014

Nazwa pojazdu, marka, typ, 
numer rejestracyjny 

Opis pojazdu : wyposażenie, stan 
techniczny, ilość miejsc siedzących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiadczamy, że wyposażenie techniczne spełnia wszystkie wymagania z 
dnieniem przepisów prawnych dotyczących zamówienia.  

Podpis(y): 
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W kręgu nauki”                                    nr  

, realizowanego w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania   3.2.1 Jakość 

Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego 2014-2020.  

enie, stan 
ących 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
 

 

 

 

 

 

 

 

enie techniczne spełnia wszystkie wymagania z 

 
 
 

 



 
 
 

 

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego  

 

UMOWA NR.…………/2016 [PROJEKT]

zawarta w dniu ……………….. w …………………. (dalej „Umowa”) pomiędzy:

 

Gminą Sulęczyno  ul. Kaszubska 26  NIP: 589

przez Bernarda Grucza – Wójta 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 
 

………………………………….., zamieszkałym / ą w …………………………….., legitymującym / ą 
się dowodem osobistym seria …. numer ……………………, PESEL ………………………. prowadzącym / ą 
działalność gospodarczą w ……………………. pod nazwą ……………………………………., 
NIP...........………………………., REGON………………………..…

  

/ 

 

 …….………….………….…….……z siedzibą w …………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………. pod numerem KRS 
……………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości …………
wpłacony – dotyczy spółek akcyjnych), NIP …………………………, REGON …………………………….,

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………….,

 

zwanym / ą dalej „Wykonawcą”,
 

o następującej treści: 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz 
Zamawiającego zamówienie na dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych  
w Gminie Sulęczyno na zajęcia pozalekcyjne i jednodniowe wycieczki szkolne roku 
szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

2. Zamówienie jest współfinanso

projektu: "W kręgu Nauki ", nr RPPM.03.02.01
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działa

 

 

 
UMOWA NR.…………/2016 [PROJEKT] 

 

 
……………….. w …………………. (dalej „Umowa”) pomiędzy: 

ul. Kaszubska 26  NIP: 589–15–89-065, REGON: 000548620 , reprezentowaną 

Wójta  

 

………………………………….., zamieszkałym / ą w …………………………….., legitymującym / ą 
się dowodem osobistym seria …. numer ……………………, PESEL ………………………. prowadzącym / ą 
działalność gospodarczą w ……………………. pod nazwą ……………………………………., 
NIP...........………………………., REGON………………………..……….., reprezentowanym / ą przez …..,

…….………….………….…….……z siedzibą w …………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………. pod numerem KRS 
……………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości …………

dotyczy spółek akcyjnych), NIP …………………………, REGON …………………………….,

…………………………………………………………………………………………………., 

Wykonawcą”,  

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz 
Zamawiającego zamówienie na dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i 

w Gminie Sulęczyno na zajęcia pozalekcyjne i jednodniowe wycieczki szkolne roku 
17 i 2017/2018. 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / 
W kręgu Nauki ", nr RPPM.03.02.01-22-0121/15 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działa
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065, REGON: 000548620 , reprezentowaną 

………………………………….., zamieszkałym / ą w …………………………….., legitymującym / ą  
się dowodem osobistym seria …. numer ……………………, PESEL ………………………. prowadzącym / ą 
działalność gospodarczą w ……………………. pod nazwą ……………………………………., 

reprezentowanym / ą przez ….., 

…….………….………….…….……z siedzibą w …………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………. pod numerem KRS 
……………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………………. zł (w pełni 

dotyczy spółek akcyjnych), NIP …………………………, REGON ……………………………., 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz 
Zamawiającego zamówienie na dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i 

w Gminie Sulęczyno na zajęcia pozalekcyjne i jednodniowe wycieczki szkolne roku 

wane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / 
współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 



 
 
 

 

3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014

3. Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy 
r. 

4. Zamówienie obejmuje:  

d)  Odwóz uczniów po zajęciach dodatkowych ze szkół z terenu Gminy Sulęczyno w których 
odbywać się będą zajęcia tj.: z Zespołów Szkół w Mściszewicach i Sulęczynie, oraz Szkół 
Podstawowych w Borku, Podjazach i Węsiorach. 

e) Dowóz i odwóz uczniów na półkolonie w miejsca z
f) Wyjazdy na wycieczki edukacyjne.

 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem i 
wykazem tras ustalonym z Zamawiającym.

6. Uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: 
Podjazy, Borek, Węsiory, Borowiec, Widna Góra, Zdunowice, Kistówko, Kołodzieje, 
Skoczkowo, Czarlino, Amalka, Kistowo, Podjazy, Mściszewice. 

7. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający podział km i czas dowozu pomiędzy 
uczniów z poszczególnych placówek Zamawiający

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusów oraz 
rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikającego ze zmian, których nie był wstanie 
przewiedzieć na etapie podpisania umowy.

9. Łączna maksymalna ilość przejechanych kilometrów na wszystkich trasach, wszystkimi 
środkami transportu w okresie obowiązywania umowy wynosi szacunkowo ok. 24 400 km.

10. Zamawiający dokonuje zapłaty za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów.
11. W sytuacji, kiedy danego dnia nie ma konieczności jazdy do danej miejscowości na trasie 

Wykonawca powinien tak dobrać trasę, aby można było najszybszą drogą dojechać do 
pozostałych miejscowości.

12. Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, 
dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi 
stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym 
czasie nie wyrazić zgodny na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub 
stan kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości.

13. Wymagania dotyczące pojazdów i kierowców:
 - Wykonawca zapewni ………..  pojazdów
 - Każdy pojazd powinien być wyposażony w 
siedzących dla pasażerów 

- Wykonawca zapewni ……… kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia i 
doświadczenie do kierowania pojazdami. 

14. Do realizacji w/w przewozów Wykonawca powinien przekazać takie środki transportu, aby 
w czasie jazdy zapewnić uczniom miejsca siedzące zgodni

15. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia:
a) opieki dla wszystkich przewożonych uczniów w postaci osoby pełnoletniej, niekaranej, 
b) w przypadku awarii środka transportu, zastępczego środka transportu o nie gorszym 
standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz kryteriów 
określonych w SIWZ przez Zamawiającego.

3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 
Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy 

 

zniów po zajęciach dodatkowych ze szkół z terenu Gminy Sulęczyno w których 
odbywać się będą zajęcia tj.: z Zespołów Szkół w Mściszewicach i Sulęczynie, oraz Szkół 
Podstawowych w Borku, Podjazach i Węsiorach.  
Dowóz i odwóz uczniów na półkolonie w miejsca zamieszkania.  
Wyjazdy na wycieczki edukacyjne. 

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem i 
wykazem tras ustalonym z Zamawiającym. 
Uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: 

Węsiory, Borowiec, Widna Góra, Zdunowice, Kistówko, Kołodzieje, 
Skoczkowo, Czarlino, Amalka, Kistowo, Podjazy, Mściszewice.  
Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający podział km i czas dowozu pomiędzy 
uczniów z poszczególnych placówek Zamawiający sporządzi po zakończeniu rekrutacji. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusów oraz 
rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikającego ze zmian, których nie był wstanie 
przewiedzieć na etapie podpisania umowy. 

maksymalna ilość przejechanych kilometrów na wszystkich trasach, wszystkimi 
środkami transportu w okresie obowiązywania umowy wynosi szacunkowo ok. 24 400 km.
Zamawiający dokonuje zapłaty za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów.

nego dnia nie ma konieczności jazdy do danej miejscowości na trasie 
Wykonawca powinien tak dobrać trasę, aby można było najszybszą drogą dojechać do 
pozostałych miejscowości. 
Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, 
dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi 
stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym 
czasie nie wyrazić zgodny na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub 

udzą uzasadnione wątpliwości. 
Wymagania dotyczące pojazdów i kierowców: 

Wykonawca zapewni ………..  pojazdów  
Każdy pojazd powinien być wyposażony w bus (min. 17), autokar (min 44)

Wykonawca zapewni ……… kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia i 
doświadczenie do kierowania pojazdami.  

Do realizacji w/w przewozów Wykonawca powinien przekazać takie środki transportu, aby 
w czasie jazdy zapewnić uczniom miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia: 
a) opieki dla wszystkich przewożonych uczniów w postaci osoby pełnoletniej, niekaranej, 
b) w przypadku awarii środka transportu, zastępczego środka transportu o nie gorszym 

względnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz kryteriów 
określonych w SIWZ przez Zamawiającego. 
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3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu 

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2018 

zniów po zajęciach dodatkowych ze szkół z terenu Gminy Sulęczyno w których 
odbywać się będą zajęcia tj.: z Zespołów Szkół w Mściszewicach i Sulęczynie, oraz Szkół 

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem i 

Uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Bukowa Góra, 
Węsiory, Borowiec, Widna Góra, Zdunowice, Kistówko, Kołodzieje, 

Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający podział km i czas dowozu pomiędzy 
sporządzi po zakończeniu rekrutacji.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusów oraz 
rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikającego ze zmian, których nie był wstanie 

maksymalna ilość przejechanych kilometrów na wszystkich trasach, wszystkimi 
środkami transportu w okresie obowiązywania umowy wynosi szacunkowo ok. 24 400 km. 
Zamawiający dokonuje zapłaty za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów. 

nego dnia nie ma konieczności jazdy do danej miejscowości na trasie 
Wykonawca powinien tak dobrać trasę, aby można było najszybszą drogą dojechać do 

Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, 
dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi 
stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym 
czasie nie wyrazić zgodny na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub 

bus (min. 17), autokar (min 44) miejsc 

Wykonawca zapewni ……… kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia i 

Do realizacji w/w przewozów Wykonawca powinien przekazać takie środki transportu, aby  
e z obowiązującymi przepisami. 

a) opieki dla wszystkich przewożonych uczniów w postaci osoby pełnoletniej, niekaranej,  
b) w przypadku awarii środka transportu, zastępczego środka transportu o nie gorszym 

względnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz kryteriów 



 
 
 

 

16. W przypadku gdy podstawiony pojazd lub kierowca lub op
wymagań określonych w ust. 12
ze świadczeniem usługi i niezwłocznego zapewnienia spełniającego te wymagania 
zastępczego środka transportu, kierowcy lub opiekuna. W przypadku gdy Wykonawca nie 
zapewni ich w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie um
w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym, posiadanie wszystkich wymaganych prawem ubezpieczeń i uprawnień, 
gwarantowanie bezpieczeńs

18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, 
w tym przewożonych uczniów powstałe w związku z realizacją zamówienia.

19. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą 
aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania 
umowy zweryfikować ww. okoliczności.
w tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu techni
Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego 
pojazdu i niezwłocznego  ich uzyskania, lub podstawienia innego zastępczego pojazdu, 
spełniającego powyższe wymagania. 
zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, 
Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
odstąpienia od Umowy. 

20. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres       
obowiązywania umowy na kwotę min. 500.000 zł. 
wykonywania umowy zweryfikować ww. okoliczno
ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze 
świadczeniem usługi i niezwłocznego uzyskania ubezpieczenia. Ponadto 
powierzyć wykonywanie umowy w danym przypad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.
 

 

1.  Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał 
 z należytą starannością, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie       drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1414, z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez sie
usług. 

2. Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące 
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy i będzie się do nich stosował. W szczególności 
dotyczy to zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję na wykonywanie przewozów osób, nr …………, 
wydaną przez ………………….., ważną do dnia ………………………. Kopia przedmiotowej licencji 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

W przypadku gdy podstawiony pojazd lub kierowca lub opiekun nie będą spełniać któryś 
wymagań określonych w ust. 12-15, Wykonawca jest zobowiązany do po
ze świadczeniem usługi i niezwłocznego zapewnienia spełniającego te wymagania 
zastępczego środka transportu, kierowcy lub opiekuna. W przypadku gdy Wykonawca nie 
zapewni ich w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie um
w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym, posiadanie wszystkich wymaganych prawem ubezpieczeń i uprawnień, 
gwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób. 
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, 
w tym przewożonych uczniów powstałe w związku z realizacją zamówienia.
Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz 
aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania 
umowy zweryfikować ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu 
w tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji Umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego 
pojazdu i niezwłocznego  ich uzyskania, lub podstawienia innego zastępczego pojazdu, 
spełniającego powyższe wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu 
zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, 
Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Braki te mogą  ponadto stan

Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres       
obowiązywania umowy na kwotę min. 500.000 zł. Zamawiający ma prawo na każdym etapie 
wykonywania umowy zweryfikować ww. okoliczność. W przypadku w

w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze 
świadczeniem usługi i niezwłocznego uzyskania ubezpieczenia. Ponadto 
powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku (w okresie braku ubezpieczenia) 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Brak ubezpieczenia  może ponadto 
stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 

§ 2 
 

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał 
z należytą starannością, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie       drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1414, z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez sie

Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące 
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy i będzie się do nich stosował. W szczególności 
dotyczy to zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym.  

awca oświadcza, iż posiada licencję na wykonywanie przewozów osób, nr …………, 
wydaną przez ………………….., ważną do dnia ………………………. Kopia przedmiotowej licencji 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
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iekun nie będą spełniać któryś z 
15, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się 

ze świadczeniem usługi i niezwłocznego zapewnienia spełniającego te wymagania 
zastępczego środka transportu, kierowcy lub opiekuna. W przypadku gdy Wykonawca nie 
zapewni ich w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy 
w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym, posiadanie wszystkich wymaganych prawem ubezpieczeń i uprawnień, 

twa osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób.  
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, 
w tym przewożonych uczniów powstałe w związku z realizacją zamówienia. 

posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz 
aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania 

W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu 
cznego w trakcie realizacji Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego 
pojazdu i niezwłocznego  ich uzyskania, lub podstawienia innego zastępczego pojazdu, 

gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu 
zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, 
Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi 

Braki te mogą  ponadto stanowić podstawę do 

Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres       
Zamawiający ma prawo na każdym etapie 

ść. W przypadku wystąpienia braku 
w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze 

świadczeniem usługi i niezwłocznego uzyskania ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający może 
ku (w okresie braku ubezpieczenia) 

Brak ubezpieczenia  może ponadto 

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał  
z należytą starannością, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie       drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1414, z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie 

Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące 
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy i będzie się do nich stosował. W szczególności 

 
awca oświadcza, iż posiada licencję na wykonywanie przewozów osób, nr …………, 

wydaną przez ………………….., ważną do dnia ………………………. Kopia przedmiotowej licencji 



 
 
 

 

4. Wykonawca oświadcza, iż każdorazowy kierowca wykonujący p
posiadał stosowne uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Kierowca ma 
obowiązek posiadać ważny dokument prawa jazdy przy sobie w każdym czasie.

5. Wykonawca oświadcza, iż każdorazowy kierowca środka transportowego będzie trze
jego stan psychofizyczny będzie umożliwiał mu należyte wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy.  

6. W przypadku naruszenia wymogów określonych w ust. 4 lub 5, Wykonawca jest zobowiązany 
powstrzymać się ze świadczeniem usługi i niezwłocznie zapewnić kiero
określone wymagania. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub przewożonym osobom w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej umowy, w ich

8. Wykonawca ponosi wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za swoje działania i 
zaniechania związane bezpośrednio lub pośrednio z zakresem przedmiotowym niniejszej 
umowy, tj. w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, karnej.

9. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego wobec osób trzecich za 
zaniechania lub działania Wykonawcy sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz 
wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego za jego zobowiązania finansowe wobec osób 
trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej 
umowy.  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu i osobie Wykonawcy 
oraz osób, które w jego imieniu lub na jego rzecz, wykonują przedmiot niniejszej umowy.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność określoną w niniejszej umowie za działania 
swoich pracowników lub współpracowników, jak za swoje własne.

12. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów utrzymania, w tym eksploatacyjnych czy napraw 
środka transportowego Wyk

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Wykonawcę mandaty karne. 
Obciążają one Wykonawcę w pełnej wysokości.

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
maksymalnej łącznej wysokości ………………… zł netto, tj. ………………….. zł brutto, z tym 
zastrzeżeniem, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywistą 
ilość przejechanych przez Wykonawcę kilometrów na wskazanych trasach, wg ceny 
jednostkowej netto/brutto za 1 km wskazanej w ofercie, zgodnie z rejestrami stwierdzającymi 
rzeczywistą ilość przebytych kilometrów na poszczególnych trasach w danym miesiącu. Ilości 
przebytych kilometrów potwierdzają dyrektorzy poszczególnych Szkół i Zespołów Szkół 
(części zamówienia). Łączna maksymalna ilość przejechanych kilometrów na wszystkich 
trasach, wszystkimi środkami transportu w okresie obowiązywania umowy wynosi 
szacunkowo ok. 24 400 km.

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur miesięcznych. Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia poszczególnych faktur dopiero po prawidłowym wykonaniu w danym miesiącu 
określonego zakresu przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami wynikającymi z 
rejestrów. 

Wykonawca oświadcza, iż każdorazowy kierowca wykonujący przedmiot umowy będzie 
posiadał stosowne uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Kierowca ma 
obowiązek posiadać ważny dokument prawa jazdy przy sobie w każdym czasie.
Wykonawca oświadcza, iż każdorazowy kierowca środka transportowego będzie trze
jego stan psychofizyczny będzie umożliwiał mu należyte wykonanie przedmiotu niniejszej 

W przypadku naruszenia wymogów określonych w ust. 4 lub 5, Wykonawca jest zobowiązany 
powstrzymać się ze świadczeniem usługi i niezwłocznie zapewnić kiero

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub przewożonym osobom w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej umowy, w ich pełnej wysokości.
Wykonawca ponosi wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za swoje działania i 
zaniechania związane bezpośrednio lub pośrednio z zakresem przedmiotowym niniejszej 
umowy, tj. w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, karnej. 

lucza się jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego wobec osób trzecich za 
zaniechania lub działania Wykonawcy sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz 
wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego za jego zobowiązania finansowe wobec osób 

powstałe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu i osobie Wykonawcy 
oraz osób, które w jego imieniu lub na jego rzecz, wykonują przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność określoną w niniejszej umowie za działania 
swoich pracowników lub współpracowników, jak za swoje własne. 
Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów utrzymania, w tym eksploatacyjnych czy napraw 
środka transportowego Wykonawcy, oraz zakupu biletów parkingowych.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Wykonawcę mandaty karne. 
Obciążają one Wykonawcę w pełnej wysokości. 

§ 3 
 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
maksymalnej łącznej wysokości ………………… zł netto, tj. ………………….. zł brutto, z tym 
zastrzeżeniem, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywistą 

anych przez Wykonawcę kilometrów na wskazanych trasach, wg ceny 
jednostkowej netto/brutto za 1 km wskazanej w ofercie, zgodnie z rejestrami stwierdzającymi 
rzeczywistą ilość przebytych kilometrów na poszczególnych trasach w danym miesiącu. Ilości 

h kilometrów potwierdzają dyrektorzy poszczególnych Szkół i Zespołów Szkół 
(części zamówienia). Łączna maksymalna ilość przejechanych kilometrów na wszystkich 
trasach, wszystkimi środkami transportu w okresie obowiązywania umowy wynosi 

0 km. 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur miesięcznych. Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia poszczególnych faktur dopiero po prawidłowym wykonaniu w danym miesiącu 

eślonego zakresu przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami wynikającymi z 
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rzedmiot umowy będzie 
posiadał stosowne uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Kierowca ma 
obowiązek posiadać ważny dokument prawa jazdy przy sobie w każdym czasie. 
Wykonawca oświadcza, iż każdorazowy kierowca środka transportowego będzie trzeźwy, a 
jego stan psychofizyczny będzie umożliwiał mu należyte wykonanie przedmiotu niniejszej 

W przypadku naruszenia wymogów określonych w ust. 4 lub 5, Wykonawca jest zobowiązany 
powstrzymać się ze świadczeniem usługi i niezwłocznie zapewnić kierowcę spełniającego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub przewożonym osobom w związku z niewykonaniem lub 

pełnej wysokości. 
Wykonawca ponosi wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za swoje działania i 
zaniechania związane bezpośrednio lub pośrednio z zakresem przedmiotowym niniejszej 

lucza się jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego wobec osób trzecich za 
zaniechania lub działania Wykonawcy sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz 
wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego za jego zobowiązania finansowe wobec osób 

powstałe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu i osobie Wykonawcy 
oraz osób, które w jego imieniu lub na jego rzecz, wykonują przedmiot niniejszej umowy. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność określoną w niniejszej umowie za działania 

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów utrzymania, w tym eksploatacyjnych czy napraw 
onawcy, oraz zakupu biletów parkingowych. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Wykonawcę mandaty karne. 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
maksymalnej łącznej wysokości ………………… zł netto, tj. ………………….. zł brutto, z tym 
zastrzeżeniem, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywistą 

anych przez Wykonawcę kilometrów na wskazanych trasach, wg ceny 
jednostkowej netto/brutto za 1 km wskazanej w ofercie, zgodnie z rejestrami stwierdzającymi 
rzeczywistą ilość przebytych kilometrów na poszczególnych trasach w danym miesiącu. Ilości 

h kilometrów potwierdzają dyrektorzy poszczególnych Szkół i Zespołów Szkół 
(części zamówienia). Łączna maksymalna ilość przejechanych kilometrów na wszystkich 
trasach, wszystkimi środkami transportu w okresie obowiązywania umowy wynosi 

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur miesięcznych. Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia poszczególnych faktur dopiero po prawidłowym wykonaniu w danym miesiącu 

eślonego zakresu przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami wynikającymi z 



 
 
 

 

3. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto 
bankowe na fakturze VAT. 

4. Zapłata wynagrodzenia za określoną część przedmiotu nini
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury miesięcznej.

5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia o 
którym mowa w ust. 4 uzależniony jest od otrzymania środk
Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. 
powyższym modyfikacji ulega ust. 4 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w 
terminie 14 dni od otrzymania środków finansowych przez Zama
Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający będzie 
informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty.

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w podstawieniu środka transportowego zgodnie ze 
zgłoszeniem lub harmonogramem 
zapłaci na rzecz Zamawiającego każdorazowo karę umowną w kwocie 150 zł za każde 
opóźnienie. 

2. W przypadku naruszenia wymogów określonych w  
lit. a lub § 2 ust. 4 lub 
Zamawiającego każdorazowo kwotę 150 PLN tytułem kary umownej, za każde naruszenie.

3. W przypadku naruszenia wymogów określonych w 
Wykonawca zapłaci na rzecz 
umownej, za każdy dzień naruszenia.

4. Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w 
Umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 
Zamawiającego wynagrodzenia.

6. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyso
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto 
 

Zapłata wynagrodzenia za określoną część przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w terminie 
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury miesięcznej.
Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia o 
którym mowa w ust. 4 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez 
Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. 
powyższym modyfikacji ulega ust. 4 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w 
terminie 14 dni od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji 
Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający będzie 
informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty. 
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 4 

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w podstawieniu środka transportowego zgodnie ze 
zgłoszeniem lub harmonogramem Zamawiającego, przekraczającego 15 minut, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego każdorazowo karę umowną w kwocie 150 zł za każde 

W przypadku naruszenia wymogów określonych w  § 1 ust. 12 lub § 1 ust. 13, lub §
lub § 2 ust. 5 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego każdorazowo kwotę 150 PLN tytułem kary umownej, za każde naruszenie.
W przypadku naruszenia wymogów określonych w § 1 ust. 19 lub 20 niniejszej Umowy, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego każdorazowo kwotę 150 PLN tytułem kary 
umownej, za każdy dzień naruszenia. 
Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego 

zenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 
Zamawiającego wynagrodzenia. 
Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyso
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

§ 5 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  S
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Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto 

ejszej umowy nastąpi w terminie 
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury miesięcznej. 
Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia o 

ów finansowych przez 
Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. W związku z 
powyższym modyfikacji ulega ust. 4 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w 

wiającego od Instytucji 
Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający będzie 

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską  w ramach 

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w podstawieniu środka transportowego zgodnie ze 
Zamawiającego, przekraczającego 15 minut, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego każdorazowo karę umowną w kwocie 150 zł za każde 

1 ust. 13, lub § 1 ust. 15 
ust. 5 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego każdorazowo kwotę 150 PLN tytułem kary umownej, za każde naruszenie. 
§ 1 ust. 19 lub 20 niniejszej Umowy, 

Zamawiającego każdorazowo kwotę 150 PLN tytułem kary 

Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego 

zenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 

Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 



 
 
 

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy gdy:

1) Wykonawca podstawi do wykonania umowy pojazd niespełniający 
w § 1 ust. 12, 

2) zapewniony przez Wykonawcę kierowca pojazdu będzie nietrzeźwy,
3) wystąpią co najmniej trzy podstawy do nałożenia na Wykonawcę przez Zamawiającego 

kary umownej na podstawie 
ust. 3 pkt 1 i 2, 

4) wystąpi po stronie Wykonawcy brak ubezpieczenia OC / NW lub aktualnego przeglądu 
technicznego pojazdu wykorzystywanego do realizacji umowy lub brak ubezpieczenia 
prowadzonej działalności, o których mowa w 

4. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
wystąpienia przyczyny odstąpienia.
 
 

 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

a)      pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ;
b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
c)       gwarancjach bankowych;
d)       gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo
Przedsiębiorczości. 

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jeg

4. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. K
roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia 
ust. 2 pkt. 1-3 Ustawy PZP. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy gdy: 

Wykonawca podstawi do wykonania umowy pojazd niespełniający wymagań określonych 

zapewniony przez Wykonawcę kierowca pojazdu będzie nietrzeźwy,
wystąpią co najmniej trzy podstawy do nałożenia na Wykonawcę przez Zamawiającego 
kary umownej na podstawie § 4 ust. 1 lub 2 Umowy, z wyjątkiem tych 

wystąpi po stronie Wykonawcy brak ubezpieczenia OC / NW lub aktualnego przeglądu 
technicznego pojazdu wykorzystywanego do realizacji umowy lub brak ubezpieczenia 
prowadzonej działalności, o których mowa w § 1 ust. 19 i 20. 

Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
wystąpienia przyczyny odstąpienia. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

i się w jednej lub kilku następujących formach: 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ;

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych; 
gwarancjach ubezpieczeniowych; 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła  30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 

 
§ 7 
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żądać wyłącznie wynagrodzenia 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn 

wymagań określonych  

zapewniony przez Wykonawcę kierowca pojazdu będzie nietrzeźwy, 
wystąpią co najmniej trzy podstawy do nałożenia na Wykonawcę przez Zamawiającego 

4 ust. 1 lub 2 Umowy, z wyjątkiem tych wskazanych w § 5 

wystąpi po stronie Wykonawcy brak ubezpieczenia OC / NW lub aktualnego przeglądu 
technicznego pojazdu wykorzystywanego do realizacji umowy lub brak ubezpieczenia 

Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ; 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

zobowiązaniem pieniężnym; 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

o wysokości. 
Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
wota pozostawiona na zabezpieczenie 

30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie 
 

w formach określonych art. 148 



 
 
 

 

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z 
powodów ekonomic
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 
b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego; 
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie.  

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w 
wyniku połączenia, podziału, 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych isto

d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie.  

2.      Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się 
a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu 
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  
a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były posta
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 
b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotni
c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy;  
d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Usta
 
 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny 
podmiot. 

Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 

ności: 
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z 
powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;  
b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

Zamawiającego;  
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

 
zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w 
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

 
2.      Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;  
b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie;   
c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Usta

§ 8 
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Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z 

znych lub technicznych,  
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

za istotną, jeżeli: 
zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

wione w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 

b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie.  

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny 



 
 
 

 

2. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu 
wobec Zamawiającego wierzytelności.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem § 6. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 
Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania 
tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym 
za potwierdzeniem odbior

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

 
 

          Zamawiający   

 

________________________ 

 

Załączniki: 

1. Kopia licencji na wykonywanie przewozu osób.

 

 

Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu 
wobec Zamawiającego wierzytelności. 
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 
Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

iejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania 
tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

                 Wykonawca

                    ________________________

Kopia licencji na wykonywanie przewozu osób. 
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Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 
 

iejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania 
tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym 

 
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

 

Wykonawca 

________________________ 


