
Ogłoszenie nr 510163832-N-2020 z dnia 31-08-2020 r.

Urząd Gminy w Tymbarku: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 na terenie
Gminy Tymbark wraz z opiekunem

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: 567907-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Tymbarku, Krajowy numer identyfikacyjny 55078100000000, ul. Rynek  49,
34-650  Tymbark, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 325 637, e-mail
ug.tymbark@interia.pl, faks 183 325 632.
Adres strony internetowej (url): www.tymbark.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Tymbark wraz z
opiekunem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGKOŚ3.271.16.2020

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:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie szkolnym uczniów (dowóz i
odwóz)z terenu Gminy Tymbark w roku szkolnym 2020/2021. Zamówienie obejmuje także
zapewnienie przez Wykonawcę opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu dzieci
przez osobę inną niż kierowca autobusu -w każdym autobusie co najmniej jeden opiekun. Na
Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania opiekuna o jego obowiązkach i
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odpowiedzialności. W ramach przewozu szkolnego Wykonawca zapewnia dowóz i odwóz
uczniów do szkół podstawowych w miejscowościach: Zawadka, Tymbark oraz ich odwiezienie
(do ustalonych przez Zamawiającego przystanków) wg ustalonego harmonogramu, przy pomocy
jednego autobusu, który musi posiadać min. 40 miejsc siedzących oraz busa posiadającego
minimum 15 miejsc siedzących. Łączna dzienna długość tras przewozów szkolnych ok: 77 km.
W powyższym kilometrażu jest uwzględniony tylko dowóz i odwóz, a nie uwzględniono dojazdu
Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych tras, które
zapewnia we własnym zakresie Wykonawca.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

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: 31/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144760
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: Osobowe Usługi Transportowe Władysław Zielonka
Email wykonawcy: zielonkawladyslaw@gmail.com
Adres pocztowy: Tymbark 400
Kod pocztowy: 34-650
Miejscowość: Tymbark
Kraj/woj.: małopolskie
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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 140706.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140706.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156196.04
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.
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