OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Nazwa Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Lublinie
Adres: ul. Głuska 5
Kod pocztowy: 20-439
Miejscowość: Lublin
Województwo: lubelskie
Telefon: (81)7444707
Fax: (81)7444707
Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.sosw2.eu/
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie – dom – szkoła – dom.
Wspólny słownik zamówień – 60130000–8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak. Liczba części maksymalnie 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Termin wykonania zamówienia: we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 02.09.2011r.
do 28.06.2012 r. (184 dni).
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych
warunków:
1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w
warunek spełniony może być łącznie.
4. Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem zawodowym, polegającym na wykonaniu
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej umowy,
polegającej na przewozie osób niepełnosprawnych. W przypadku oferty składanej wspólnie
przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w/w warunek.
5. Wykonawca musi dysponować dopuszczonymi do ruchu, zgłoszonymi do licencji
pojazdami do przewozu osób, w tym pojazdów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (tj. szyny do mocowania
wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampy lub windy umożliwiającej wjazd wózkiem z
osobą niepełnosprawną do samochodu, pasy do mocowania wózków - posiadającymi atesty).
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek spełniony
może być łącznie.

6. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku
oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi
spełniać w/w warunek.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach
wyszczególnionych w rozdz. VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana będzie
jako odrzucona.
Wymagania dotyczące wadium:
Nie ma wymogu wpłacania wadium.
Kryteria oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Część I:
1. cena 1 wozokilometra bez opieki – 50%
2. dzienna długość trasy – 50%
Część II:
1. cena 1 wozokilometra z opieką – 50%
2. dzienna długość trasy – 50%
Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 pkt
Część I:
1. Oferowana cena za 1 wozokilometr bez opieki 50%. Maksymalną liczbę punktów
otrzyma Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę.
Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
najniższa cena brutto za przejechanie 1 wozokilometra bez opieki
------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 50%
cena brutto oferty badanej
2. Oferowana długość trasy przejazdu (dzienna) 50%. Maksymalną liczbę punktów
otrzyma Oferent który zaproponuje wykonanie zadania najkrótszą trasą.
Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
najkrótsza dzienna długość trasy
----------------------------------------- x 100 pkt x 50%
długość trasy badanej
Część II:
1. Oferowana cena za 1 wozokilometr z opieką 50%. Maksymalną liczbę punktów
otrzyma Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę.
Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

najniższa cena brutto za przejechanie 1 wozokilometra z opieką
----------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 50%
cena brutto oferty badanej
2. Oferowana długość trasy przejazdu (dzienna) 50%. Maksymalną liczbę punktów
otrzyma Oferent który zaproponuje wykonanie zadania najkrótszą trasą.
Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
najkrótsza dzienna długość trasy
----------------------------------------- x 100 pkt x 50%
długość trasy badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
(suma punktów poszczególnych kryteriów).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w sekretariacie (pok. nr 9) Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5 nie później niż do dnia 27.06.2011r. do
godz. 900.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod
warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do SOSW Nr 2, 20-439 Lublin ul. Głuska 5 do
dnia 27.06.2011r. do godz. 900.
Termin związania z ofertą: Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni od ostatecznego
terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2011 r.
Nie zamierza się zawarcia umowy ramowej.
Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w w/w przedmiocie zamówienia zgodnie
z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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