
Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2019-08-14

WYKONAWCY

Znak postępowania: IOD.271.05.2019.TB

Dotyczy: Wykonyw^anie usługi przewozowej uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy
Rewal w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej
wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz
wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.:
Dz. U. z 2018 r. póz. 1986 z poźn.zm.) Zamawiający informuje, że:

l. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 260.000,00 zł
(za cały okres wykonywania zadania).

2. Ofertę złożyła Firma:

Trans Serwis Karol Słota
Ul. Trzebiatowska 6A
72-350Niechorze
Cena oferty 260.000,00 zł.

3. Termin wykonania zamówienia: 02.09.2019 r. - 26.06.2020 r.,
4. Okres gwarancji - nie dotyczy,
5. Warunki płatności: termin płatności faktury - do 14 dni od daty jej złożenia.

Za Zamawiającego

INSPEKTOR OCLONY DANYCH

masz Bartkwwskf
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Trans Serwis Karol Słota
Ul. Trzebiatowska 6A
72-350 Niechorze
transservis@onet.pl

Znak postępowania: IOD.271.05.2019.TB

Dotyczy: Wykonywanie usługi przewozowej uczniów do szkół podstawowych na terenie
Gminy Rewal w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji
zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas
przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Na podstawie art. 26 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2018 r. póz. 1986z poźn. zm. - dalej Ustawa) Zamawiający wzywa Państwa
(wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona), do złożenia do dnia 20.08.2019 r.
godz 10.00 w siedzibie Zamawiającego, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l Ustawy tj.:

a) licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., póz.
58 ze zm.), która winna być aktualna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawcó-w składaj cfcych
ofertę -wspólna, który będzie odpowiadał za realizacje prac objętych przedmiotowym
licencja/zezw'oleniem.

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane -
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawcy składający ofertę wspólną bedq spełniać go łącznie.

c) dowodów określaj ących czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny by wydane nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

d) wykazu osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych



e)

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z infonnacjami na temat ich uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z infonnacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej
Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne -wykazy.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą
spełniać go Iqcznie.

Wskazane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.

Jeżeli wykonawca nie złoży ww oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. l Ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

Z poważaniem
Za Zamawiającego

INSPEKTOR OCLONY UANYCli-
^^^^^

Tornad, Bartko^ski


