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   Załącznik nr 1 do  

Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto) 

prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

 
Kobierzyce dnia 14.12.2021  r 

 

Numer referencyjny: 2720/KOSiR/ZOF/16/2021                

 

    

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

na „wykonywanie przewozów mniejszymi autobusami o co najmniej 19 miejscach 

pasażerskich i 1 miejscu kierowcy”            

 

zwane dalej Zaproszeniem 

 

Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie 

udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto)  prowadzonych przez 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora 

KOSiR z dnia 28 stycznia 2018r.  

 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1) ZAMAWIAJĄCY: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą:  ul. 

Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce  tel. (071) 715 12 00. 

2) Postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad 

określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia 

stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.  

3) W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie mają 

zastosowania przepisy niniejszej ustawy.  

4) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne 

przez okres trwania umowy. 

5) Osobą do kontaktu jest Tomasz Legodziński 726999730 tel. oraz Krzysztof Nowak, tel. 

691733972 , e-mail: sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl , sport.kosir@sport-

kobierzyce.pl 

6) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznanie rynku bez 

potrzeby podawania przyczyn. 

 

mailto:sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl
mailto:sport.kosir@sport-kobierzyce.pl
mailto:sport.kosir@sport-kobierzyce.pl
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2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.  

1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie, faxem, drogą elektroniczną 

(e-mailem).  

2)   Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu. 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1) Przedmiotem zamówienia jest  usługa/ dostawa/ roboty budowlane* polegająca na: 

sukcesywnym świadczeniu usług przewozu osób: dzieci, młodzieży i osób dorosłych środkiem 

transportu o wielkości odpowiedniej do ilości osób zgłoszonych w zleceniu indywidualnym. 

Przewóz odbywać się będzie na terenie Polski. Najwięcej kursów odbywać się będzie po terenie 

Dolnego Śląska. Zamawiający przewiduje, iż największa ilość autobusów mniejszych 

wykorzystywanych do równoczesnego świadczenia usługi nie przekroczy 3 sztuk. W trakcie 

przewozów wykonawca udostępni również luki bagażowe do przewozu bagażu pasażerów.  

2) Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje (np. ilości, parametry 

techniczne i inne istotne elementy): 

2.1 Usługi muszą być świadczone sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami 

transportu posiadającymi ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Zabronione jest 

świadczenie usługi środkiem transportu uszkodzonym, wycofanym z ruchu, kradzionym lub 

wyrejestrowanym. Zabronione jest przewożenie większej niż dopuszczalna liczby osób 

określonej w dowodzie rejestracyjnym. 

2.2. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC 

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie OC na przewóz krajowy dla 

używanych do świadczenia usług środków transportu. 

2.3 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2140 z pózn. zm) Wykonawca winien posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym 

wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i 

uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) 

nr1071/2009”). Uwaga: Zezwolenia i licencje na wykonywanie transportu drogowego 

udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów ustawy zachowują moc, w 

sytuacji gdy nie wygasły bądź nie zostały cofnięte. 

2.4 Kierowcy zatrudnieni przez Wykonawcę do świadczenia usługi powinni posiadać 

uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z pózn. zm.). 

2.5 Przewozy będą świadczone na rzecz uczestników zajęć sportowych organizowanych przez 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach w tym między innymi wyjazdy na 

zajęcia sportowe, na lodowisko, na basen, na zawody, turnieje.  
2.6 Od kierowców autobusów wymagany jest profesjonalizm oraz dobra znajomość tras. 

Kierowcy winni się przygotować przed wyruszeniem w trasę, w tym również zaopatrzyć w 



          USŁUGI PRZEWOZU OSÓB 

3 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce      tel.: 71 715 12 00   email: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl       www.sport-kobierzyce.pl  

aktualne mapy tradycyjne. Niedopuszczalne jest kierowanie się, co do wyboru trasy, wyłącznie 

w oparciu o elektroniczną nawigację.  

2.7 Wymagane jest aby wejście i wyjście pasażerów do i z pojazdu odbywało się w 

bezpiecznych miejscach, najbliższych od wejścia do odwiedzanego obiektu, a w przypadku 

większych miejscowości w miejscach postojowych zlokalizowanych najbliżej miejsca 

przeznaczenia, w tym również na parkingach płatnych między innymi w centrach miast, przy  

stadionach, boiskach, lodowiskach, halach sportowych, itp. W trakcie wsiadania i wysiadania 

dzieci i młodzieży do lat 18 wymagane jest włączanie świateł awaryjnych. 

2.8 Każdy kurs będzie zamawiany z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym poprzez 

elektroniczne zamówienie na wskazaną przez Wykonawcę w ofercie skrzynkę e- mail. 

Zamówienie przesłane poprzez pocztę elektroniczną wymaga niezwłocznego potwierdzenia 

odbioru przez Wykonawcę. Zamówienie będzie zawierało co najmniej informacje:  

- numer zlecenia  

- data i godzina podstawienia pojazdu, 

- miejsce podstawienia pojazdu, 

-miejsce docelowe przejazdu ze wskazaniem miejsca wejścia i opuszczenia środka transportu, 

-ilość uczestników przejazdu, 

-imię i nazwisko opiekuna. 

2.9 Zamawiający każdorazowo zapewni opiekuna grupy. 

2.10 Środki transportu wykorzystywane do świadczenia usługi nie mogą być starsze od 

zaoferowanych w ofercie. Zamawiający wymaga aby przewóz osób był wykonywany środkami 

transportu nie starszymi niż:  

 - 16 lat dla autobusów mniejszych. 

 2.11 Pojazdy winny być stosownie oznaczone zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z pózn. zm.). 

2.12 Zamawiający szacuje zakres usługi na: 

Transport mniejszym autobusem – przedział kilometrowy pomiędzy 4 000 km a 5 000 km w 

okresie obowiązywania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich kilometrów podanych 

w zestawieniu w Zaproszeniu a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń.  

2.13 Kierowca winien na każde żądanie opiekuna grupy okazać stan liczników w autobusie. 

2.14 Należność za każdy kurs będzie ustalona w oparciu o iloczyn ilości przejechanych 

kilometrów licząc od miejsca zbiórki lub wejścia do pojazdu pierwszych pasażerów do miejsca 

zbiórki  lub wyjścia z pojazdu ostatnich pasażerów oraz stawki za kilometr transportu. 

2.15 Należność będzie uregulowana za usługi faktycznie pobrane, za każdy kurs osobno. 

Faktury za świadczone usługi winny być szczegółowo wypełnione z dokładnym wskazaniem 

numeru zlecenia, trasy przejazdu, ilości przejechanych kilometrów. 
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2.16 Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w sposób określony powyżej winno pokrywać 

wszelkie koszty jakie wiążą się z wykonywaniem zamówienia, w tym co najmniej opłaty za 

parkingi płatne, opłaty za płatne drogi oraz za kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie 

transportu drogowego nałożone przez organy nadzorujące transport drogowy. 

2.17 Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, zagłówki. 

2.18 W przypadku wystąpienia na zewnątrz temperatur powyżej 27oC przewóz osób winien 

odbywać się środkiem transportu posiadającym sprawną klimatyzację w przedziale 

pasażerskim. 

2.19 W przypadku obniżenia temperatury i zimna wymagane jest ogrzewanie przedziału 

pasażerskiego. 

2.20 W każdym pojeździe winna znajdować się w pełni wyposażona aktualna apteczka (w tym 

w środki dla osób z chorobą lokomocyjną) gaśnice p.poż. z aktualnym badaniem oraz młoteczki 

do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w miejscach widocznych. 

2.21 Wymagane jest aby na każdym fotelu pasażerskim przed każdym kursem zawieszano 

nowe woreczki higieniczne. Konieczne jest też wydawanie przez kierowcę nowych woreczków 

w trakcie postoju w razie potrzeby. 

2.22 Wymagane jest sprzątanie po każdym kursie, w razie potrzeby również podczas postoju w 

trakcie trasy.   

2.23 Zamawiający zastrzega możliwość wezwania przed każdym przejazdem i w jego trakcie 

odpowiednich funkcjonariuszy celem skontrolowania stanu technicznego pojazdu oraz 

trzeźwości kierowcy. 

2.24 W przypadkach awaryjnych Zamawiający wymaga podstawienia środka transportu 

zastępczego niezwłocznie tj. w ciągu 45 minut na miejsce zbiórki w Kobierzycach lub w ciągu 

czasu niezbędnego na dojazd z KOSiR w Kobierzycach do miejsca do którego niezbędne jest 

dostarczenie środka zastępczego. Czas niezbędny ustalony zostanie w oparciu o czas wskazany 

na dojazd na  www.google.maps.pl zwiększony o jedną godzinę na zorganizowanie pojazdu 

zastępczego, o ile podstawienie środka zastępczego wymagane jest w trasie. 

2.25 W przypadku opóźnienia zaistniałego z winy Wykonawcy, w przewozie skutkującego 

niemożliwością skorzystania z przedsięwzięcia, na które przewożono osoby, Wykonawca 

pokryje wszelkie koszty przejazdu pokrywające co najmniej koszty dojazdu oraz zakup biletów  

na to przedsięwzięcie. 

2.26 Wykonawca może powierzyć wykonanie usług podwykonawcom na warunkach nie 

gorszych od zaproponowanych w ofercie Wykonawcy. 
2.27 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na przedmiot określony w pkt. 

3.1.  

2.28 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.29 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w ilości nie 

przekraczającej 20 % wartości umowy podstawowej, o ile wartość zamówień uzupełniających 

wraz z wartością umowy podstawowej nie przekroczy wartości, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia.  

2.30 Zamawiający przewiduje niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawarcie 

umowy oraz wykonywanie zamówienia od 10 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. 

http://www.google.maps.pl/
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2.31 Wymagane jest świadczenie usługi po najkrótszej możliwej trasie. Odstępstwo od tej 

zasady każdorazowo winno być uzgodnione z opiekunem grupy lub zlecającym przejazd.  

3. Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i 

wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):od 10.01.2022 r.– do 31.12.2022 r. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT:  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  kryteriami:  

Cena brutto za przejechany km = 100 % 

W przypadku gdy okaże się, że nie  można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (gdy zastosowano tylko kryterium 

„cena = 100%”), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert 

dodatkowych w terminie przez niego określonym.  

 

6. SKŁADANIE OFERT: 

1) Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną w postaci jednego e-maila na adres : 

sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl W tytule należy umieścić napis „Oferta cenowa – usługi 

przewozu osób”. 

Składanie ofert do dnia 22.12.2021 r do godz. 10.00  

2)  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy. 

 

7.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie 

miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty.  

1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Ofertowym stanowiącym 

załącznik nr. 2 niniejszego postępowania  w formie zapewniającej pełną czytelność jej 

treści.  

2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.  

3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem a następnie przesłane 

w formie scanu.  

4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, 

dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od 

Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty. 

5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo 

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 

6) Cenę ofertową na realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w 

Formularzu oferty stanowiącym załącznik  do niniejszego Zaproszenia. 

mailto:sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl
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7) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być 

podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,  do dwóch miejsc po przecinku. 

8) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*): 

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w 

pkt. 8.1. 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a: Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług przewozu osób; 

b: Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu osób – posiadają, 

wymagane zezwolenia i licencje na przewóz osób; 

c: dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ilości co przynajmniej 3 osób  – 

posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania usług przewozu osób oraz do 

kierowania pojazdem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z pózn. zm.). Wskazane osoby, które będą wykonywały usługę jako 

kierowcy powinni posiadać uprzednie doświadczenie zawodowe tj. wymagane jest od 

kierowców wykazanie się co najmniej dwu letnim doświadczeniem zawodowym w przewozie 

osób autobusami; 

d: Wykaz urządzeń technicznych – autobusów mniejszych dostępnych Wykonawcy, jakich 

zamierza użyć do realizacji usługi, Minimalny wymagany sprzęt obejmuje:  

 - co najmniej 3 sztuki autobusów mniejszych przystosowanych do przewozu co najmniej 19 

osób oraz kierowcy;  

Autobusy mniejsze muszą być wyprodukowane po 1.01.2004 roku i posiadać cechy opisane w 

pkt. 3 ppkt.2. W wykazie należy podać model, markę, rok produkcji autobusów, nr rejestracyjne 

oraz liczbę osób które można w nim przewozić – zgodną z wpisaną do dowodu rejestracyjnego. 

e: spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej to jest posiadają 

ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności – będzie oceniane na podstawie 

wypełnionego wzoru umowy z wpisaną kwotą ubezpieczenia. 

f: nie zalegają z opłacaniem podatków; 

g: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;  

8.2 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i 

wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

9.  WYMAGANE DOKUMENTY: 

0) Wykonawca powinien złożyć scany następujących dokumenty  jako załączniki: 
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a) Formularz Oferty   

b) zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotacją na 

ostatniej stronie „akceptuję” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej, 

c) scan licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika, 

d) wykaz środków transportu według wzoru Zamawiającego 

e) oświadczenie o niezaleganiu według wzoru Zamawiającego 

1) W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub złożenia 

dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

2)  Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  lub 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert 

niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach 

Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Zamawiający nie musi 

uzyskać zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych 

omyłek. 

3) Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować               

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie każdorazowo wystawionej 

faktury za zrealizowany kurs, 

2) podstawą zapłaty faktury będzie: zatwierdzona przez pracownika KOSiR e-mailowa 

informacja o ilości przejechanych kilometrów podczas realizacji danego kursu,  

3) zapłata na wskazane konto Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.  

4) Płatnikiem faktur będzie Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą: Kobierzyce ul. 

Dębowa 20. 

5) Zamawiający informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielnej płatności (split 

payment), o której mowa w art.108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług. 

11.INNE POSTANOWIENIA: 

1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu. 

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 

punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu. 

3) Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na początku styczna 2022 r lecz nie później niż 

do dnia 10.01.2022 r 

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić 

ponowną procedurę udzielenia zamówienia. 

5) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

6) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 
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dostępie do informacji publicznej. 

7) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

8) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w Zaproszeniu. 

 

 

Kobierzyce dnia 14.12.2021 r.       Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                                                                                                          
Załączniki : 

1) Formularz oferty  

2) Projekt umowy 

3) inne: wykazy i oświadczenia(*) 

UWAGA: 

(*)      niepotrzebne skreślić 

 

 


