
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 131831-2016 z dnia 2016-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

2. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów na

terenie Gminy Sadkowice w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r

Wykonawca...

Termin składania ofert: 2016-07-20

Sadkowice: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sadkowice w roku

szkolnym 2016/2017

Numer ogłoszenia: 182183 - 2016; data zamieszczenia : 17.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 131831 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

faks 46 8156191.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sadkowice

w roku szkolnym 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do

Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Sadkowice w roku szkolnym 2016/2017 w

okresie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie

biletów miesięcznych. Dowóz dzieci i młodzieży odbywał się będzie wg ustalonych tras wskazanych w

załącznikach do SIWZ Dzieci muszą zostać dowiezione do szkół oraz odwiezione po zajęciach. Szacowana

liczba uczniów dojeżdżających do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów - 515 osób w tym : a. liczba

uczniów do Zespołu Szkół w Sadkowicach - 300 os.; b. liczba uczniów do Zespołu Szkół w Lubani - 195 os.; c.

liczba uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie - 10 os.; d. liczba uczniów do szkoły

Podstawowej w Kłopoczynie - 10 os. Ogółem liczba uczniów dojeżdżających do szkół w roku szkolnym

2016/2017 wynosić będzie min. 515 osób. Długość dziennej trasy wynosić będzie : - w Zespole Szkół w

Sadkowicach 338 km - w Zespole Szkół w Lubani 307 km W celu realizacji umowy Zamawiający zapewni opiekę

nad dowożonymi osobami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją
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przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, oraz z zachowaniem

należytej staranności. Prace związane z realizacją zamówienia powinny być wykonane przy użyciu sprzętu

będącego w dyspozycji Wykonawcy. Celem realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podstawić do

dyspozycji Zamawiającego 6 autobusów tj. 3 autobusy w Lubani - 2 autobusy o liczbie miejsc min 40 i 1 autobus

o liczbie miejsc min 50 oraz 3 autobusy w Sadkowicach - 2 autobusy o liczbie miejsc min 50 i 1 autobus o liczbie

miejsc min 40 . Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie

ofertowej. 3.Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.Zamówienia

uzupełniające - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5.Oferty wariantowe - Zamawiający nie

dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

zakupów. 7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 8.Zamawiający w

niniejszym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9.Zamawiający wyraża zgodę na udział

podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 10.Wykonawca zobowiązany jest do

określenia w Ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  01.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 79,

96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 332844,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  69,80

Oferta z najni ższą ceną: 69,80 / Oferta z najwy ższą ceną: 69,80

Waluta:  PLN .
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