
Ogłoszenie nr 500023671-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.  

Gmina Ogrodzieniec: Przewóz uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-

przedszkolnego na terenie Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 555348-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Ogrodzieniec, Krajowy numer identyfikacyjny 276258842, ul. Plac Wolności  25, 42-

440   Ogrodzieniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6709700, e-mail 

j.gakowska@ogrodzieniec.pl, faks 32 6709721.  

Adres strony internetowej (url): www.ogrodzieniec.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przewóz uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Gminy 

Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przywóz i odwóz 369 uczniów i wychowanków szkół podstawowych, zespołu szkolno-

przedszkolnego, w tym uczniów klas gimnazjalnych z miejsca zamieszkania na terenie Gminy 

Ogrodzieniec do odpowiedniej placówki oświatowej na podstawie biletów miesięcznych 

wystawionych przez Przewoźnika według jednolitej stawki biletu miesięcznego. 1. Przewóz 

będzie wykonywany autobusami Przewoźnika. Przewoźnik powinien zapewnić pojazdy 

dostosowane do przewozu dzieci szkolnych. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie 

autobusami szkolnymi - środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone 

w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1260 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1907). 2. 

Przewoźnik zapewni w dni nauki szkolnej – dowóz i odwóz uczniów do: a) Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku przy ul. Kościuszki 67 w Ogrodzieńcu, b) Zespołu 



Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku w Ogrodzieńcu Os. Elizy Orzeszkowej 

13, c) Szkół Podstawowych w Gieble i Ryczowie. Przewoźnik zapewni co najmniej 4 

autobusy przywożące dzieci do szkół rano przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie mają być 

dowiezieni do placówek szkolnych nie wcześniej niż o godz.7:15 i nie później niż do 

godz.7:50. Przewoźnik zapewni dwukrotny odwóz uczniów po zakończeniu zajęć każdej z 

placówek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu - budynku przy ul. Kościuszki 67 

w Ogrodzieńcu i budynku w Ogrodzieńcu Os. Elizy Orzeszkowej 13 oraz szkół 

podstawowych w Gieble i Ryczowie  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 60172000-4 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 153750.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Firma Przewozowa „JAW-BUS” Anna Jaworska  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 21 A  

Kod pocztowy: 42-440  

Miejscowość: Podzamcze  

Kraj/woj.: śląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 



Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166050.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 134685.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166050.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


