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Nazwa firmy 
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 
( dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły i odwozu ich ze szkoły 

do domu ) 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Szkoła Podstawowa nr 28 
20-530 Lublin, ul. Radości 13 
NIP 712-19-32-634 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz szesnaściorga dzieci niepełnosprawnych z następujących 

ulic Lublina: Gliniana, Jana Sawy, Tatarakowa, Skierki, Pogodna, Powstania Styczniowego, 
Samsonowicza, Kleeberga, Ochotnicza, Ułanów, Sielankowa, Krucza, Jutrzenki, Bolesława 
Chrobrego, Stokrotki do  szkoły w Lublinie przy ul. Radości 13 w różnych  godzinach. Odwóz 
dzieci niepełnosprawnych ze szkoły do miejsca zamieszkania  będzie się odbywał w różnych  
godzinach najpóźniej do godz. 16.30 

Szczegółowy harmonogram rozkładu jazdy ustali dyrektor szkoły . 
2. Opis warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
- posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób , 
- dysponowania co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych /w 
tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich/ z aktualnymi badaniami technicznymi i ważnymi 
polisami OC,  
- dysponowania co najmniej 2 kierowcami z uprawnieniami do przewozu osób , 
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 
Potwierdzeniem oceny spełnienia tych warunków będzie ocena zamawiającego następujących 
dokumentów: 
-oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.09.2014r do 22.12.2014r tj. wg  wstępnego 
kalendarza roku szkolnego 78 dni roboczych 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

skalinowski@sp28.lublin.pl, faksem  na nr: 815339272,  poczty, kuriera lub też 
dostarczona osobiście na  adres: 20-530 Lublin, ul. Radości 13 do dnia 25.08.2014r godz. 13.00 
wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionej z datą nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 
złożenia oferty.  



2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 26.08.2014r, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego 20-530 Lublin, ul. Radości 13 
oraz na stronie internetowej pod adresem www.sp28.bip.lublin.eu. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. www.sp28.bip.lublin.eu 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 Cena 100% 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.sp28.bip.lublin.eu 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Sławomir Kalinowski pod numerem telefonu 815339272. 
 
IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego zał. Nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. Nr 2 

 


