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Znak sprawy: IG.271 3.2020

Nazwa za<ter>ia: ..^kup btlet6w miesi^cznych dia uanidw szkW podstawowych prowadzonych przez Gmin^ Ostrdw Mazowiecka'

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wfadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamdwlenia.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoki szacunkowej ponize]

kwot okre^lonych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy zdnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowiert publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dale] „ustawq Pzp".

III. Opis przedmlotu zamowlenia.

1. Kod CPV: 60112000-6 - ustugl w zakresie publicznego transportu drogowego

2. Zambwienie dotyczy zakupu biletow miesi^cznych dia uprawn'wnych dzieci i ucznibw

dojezdzajqcych do szkdt prowadzonych przez Gmin^ Ostrdw Mazowiecka. Zambwienie zostato

podzielone na 9 cz^ki. Wykonawca moze ztozyc ofert^ na dowoinq ilo4c czQSci.

1. Pufalkzna szkota Podstawowa Im. Marii Dabrowsldel w IMJDACH

Trasa 1: przywbz ucznibw do szkoly na godz. 7:50 - 74 osoby

z kierunku: Stara Grabownica - Nowa Grabownica - Kuskowizna - Dudy (szkoia)

odwbz ucznibw ze szkoty o godz. 13:00 - 51 osbb

w kierunku: Kuskowizna - Nowa Grabownica - Stara Grabownica

^rasaSj odwbz ucznibw ze szkoty o godz. 14:30-23 osoby

w kierunku: Kuskowizna - Nowa Grabownica - Stara Grabownica

CZE$^ 2. Publiczna Szkota Podstawowa im. Kardvnafa Stefana Wvszvnskiego w DYBKACH

Trasa 1: przywbz ucznibw do szkoiy na godz. 7:45 - 34 osoby

z kierunku: Wisniewo - Stara Osuchowa - Dybki (szkota)

odwbz ucznibw ze szkoty:

w poniedziatki o godz. 12:35 - 22 osoby

we wtorki i w piqtki o godz. 13:00 - 22 osoby

w srody i w czwartki o godz. 13:15 - 22 osoby

w kierunku: Stara Osuchowa - Wiiniewo

I odwbz ucznibw ze szkoty:

w poniedziatki o godz. 14:25 -12 osbb

we wtorki, w srody, w czwartki i w piqtki o godz. 15:15 -12 osbb

w kierunku: Stara Osuchowa - Wisniewo

C7E^ 3. Publiczna Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w JASIEfHCY

Trasa 1: przywbz ucznibw do szkoty na godz. 7:20 - 46 osbb

z kierunku: Nieskbrz-Chmielewo-Jasienica ul. Podchmielewie-Jasienica (szkota)

Trasa 2: przywbz ucznibw do szkoty na godz. 7:45 - 36 osbb
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Znak sprawy: IG.271.3.2020

Nazwa zadania; ̂ akup biletdw miesi^cznych dia ucznidw szkdt podstawowych prowadzonych przez Gmin; Ostrdw Mazowiecka"

z kierunku: Krble Duze-Kowalowka-Jasienica Parcele-Kr6le Duze - Jasienica (szkofa)

Trasa 3: przywbz uczniow do szkoty na godz. 7:45 -19 os6b

z kierunku: Nieskorz Murowanka - Smolechy - Jasienica (szkoia)

mm odwoz uczniow ze szkoty o godz.: 13:20 - 50 osob

w kierunku: Jasienica ul. Podchmielewie - Chmielewo - Nieskdrz - Smolechy - Nieskdrz

Murowanka

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 13:20 - 27 osob

w kierunku: Kowaldwka - Krdle Duze

odwoz uczniow ze szkoty o godz. 15:00 -15 os6b

w kierunku: Jasienica ul. Podchmielewie - Chmielewo - Nieskorz Smolechy - Nieskdrz

Murowanka

I odwdz uczniow ze szkoty o godz. 15:00 - 9 osob

w kierunku: Kowaldwka - Kr6le Duze

4. Publiczna Szkota Podstawowa im. mir. Henrvka Sucharskieeo w JELONKACH

Trasa 1: przyw6z uczniow do szkoty na godz. 7:20 -10 os6b

z kierunku: Sul^cin Wfoiciartski - Jelenie - Trynosy Czesin - Jelonki (szkota)

Trasa 2 : przywoz ucznibw do szkoty na godz. 7:30 - 9 osob

z kierunku: Zaiesie - Jelonki (szkota)

odwoz uczniow ze szkoty o godz. 14:45 -19 osob

w kierunku: Zaiesie - Czesin - Trynosy-Jelenie-Sul^cin Wtoiciahski

r7F^ Publiczna szkota podstawowa im. Zestahc6w Svberviskich w KALINOWIE

Trasa 1: przywdz uczniow do szkoty na godz. 7:20 - 25 osob

z kierunku: Podborze - Prosienica - Guty-Bujno - Kalinowo (szkota)

I^BB odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 13:15 -15 os6b
w kierunku: Guty-Bujno - Prosienica - Podborze

odw6z ucznidw ze szkoty o godz. 15:15 -10 osob

w kierunku: Guty-Bujno - Prosienica - Podborze

fi. Publiczna Szkota Podstawowa im. pfk dvol. Ludwika Boclartsfciego w KOMOROWIE

Trasa 1: przywoz uczniow do szkoty na godz. 7:50 - 27 os6b

z kierunku: Stok - Komorowo (szkota)

Trasa 2: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:50 - 36 os6b

z kierunku: Sieic - Komorowo (szkota)

Trasa 3: przywbz uczniow do szkoty na godz. 7:50 - 24 osob

z kierunku: Rogoznia - Komorowo (szkota)

^^^B odwdz uczniow ze szkoty o godz. 12:35 -15 osob
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Znaksprawy; IG.271.3.2020

Nazwa zadania: ̂ kup bilet6w miesi^nych dia ucznidw szkdt podstawowych prowadzonych przez Gmin^ Ostrdw Mazowiecka'

w kierunku: Stok

I odwdz uczni6w ze szkoly o godz. 12:35 - 25 osob

w kierunku: Sieic - Rogoznia

^^Hodwbz ucznidw ze szkotyo godz. 14:10-47 osdb

w kierunku: Stok - Sieic - Rogdznia

7. Publiqna Szkda Podstawowa Im. Matil Konopnickiei w STARYM LUBIEJEWIE

Trasa 1: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:25 -16 osdb

z kierunku: Podborze-Zakrzewek- Nowe Lubiejewo-Stare Lubiejewo (szkoia)

Trasa 2; przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:20-6 osdb

z kierunku: Sui^cin-Kolonia - Stare Lubiejewo (szkota)

odwdz ucznidw ze szkoty o godz. 12:35 - 8 osdb

w kierunku: Nowe Lubiejewo - Zakrzewek - Podborze - Sui^cin Kolonia

odwdz ucznidw ze szkoiy o godz. 14:50 -10 osdb

w kierunku: Nowe Lubiejewo - Zakrzewek - Podborze

||^^|: odwdz ucznidw ze szkoiy o godz. 15:05 - 4 osoby

w kierunku: Sui^cin-Koionia

CZE$d 8. Publiczna Szkota Podstawowa w PAtAPUSIE

Trasa 1: przywdz ucznidw do szkofy na godz. 7:30 -14 osdb

z kierunku: Podborze - Budy-Grudzie - Pafapus (szkota)

odwdz ucznidw ze szkoly:

w poniedziatki, wtorki i czwartki o godz. 13:00 -14 osdb,

w ̂rody i pi^tki - 9 osdb

w kierunku: Palapus - Budy Grudzie - Podborze

odwdz ucznidw ze szkoly o godz. 15:00 - w irody i w piqtki - 5 osdb

w kierunku: Palapus - Budy-Grudzie - Podborze

4. Piiblirtna Szkota Podstawowa im. Kornela Makuszvrisklego w UGNIEWIE

Trasa 1: przywdz ucznidw do szkoly na godz. 7:45 - 30 osdb

z kierunku: Biel - Ostrdw Mazowiecka - Ugniewo osiedie - Ugniewo (szkola)

odwdz ucznidw ze szkoly o godz. 12:30 -14 osdb

w kierunku: Ugniewo osiedie - Ostrdw Mazowiecka - Biei

odwdz ucznidw ze szkoly o godz. 15:10 -16 osdb

w kierunku: Ugniewo osiedie - Ostrdw Mazowiecka - Biei

IV. Termin wykonania zamdwlenia.

Od 01.03.2020 r. do 30.06.2020 r.
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Znsk sprawy; IG.271.3.2020

Nazwa zatJania: ̂ kup biletow miesi^cznych dia ucznidw szk« podstawowych prowadzonych przez Gmin^ Ostrow Mazowieda'

V. Warunki udziatu wpost^powaniu.

0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegad si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z udziatu
w post?powaniu 1 posiadaj? uprawnienia do prowadzenia dziatalno^ci. Na potwierdzenie spetniania
niniejszego warunku wykonawca ztozy stosowne oswiadczenia oraz dokumenty, o ktorych mowa
w pkt VII S\WZ.

VI. Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajqcy nie przewiduje fakuitatywnych podstaw wykluczenia.

Vli. Wykaz o^iadczeri lub dokumentdw, potwierdzaj^cych spetnianie warunkdw udziahi
w post?powan[u oraz brak podstaw do wykluaenia.

1. Do oferty wykonawca musi zatqczyd oSwIadczenle o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-22, a w terminie 3 dni od dnia zamleszczenia na stronle internetowej
Informacjl zotwarcia ofert, oktdrej mowa wart.86 ust. 5 natezy przekazad oSwiadczenie
o przynaleznoScI lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - formularze oiwiadczen stanowiq zaiqcznik do SIWZ. Wraz ze zfozenlem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawld dowody, ze powiqzania z Innym wykonawc? nie

prowadz? do zaWbcenia konkurencjl w post?powanlu o udzielenie zamdwienla. Wprzypadku
wykonawcow wyst?puj?cych wspolnle oSwIadczenie musI ztozyc kazdy z wykonawcow oddzielnie.

2. W celu potwierdzenia spetniania warunku udzlafu w post?powanlu wykonawca musi zaiqczyc:
1) oSwIadczenie o spelnlaniu warunku udzlalu w post?powanlu (formularz oSwiadczenIa

stanowl zaiqcznik do StWZ);

2) aktuain? Ilcencj? na wykonywanle krajowego transportu os6b (kopla poSwiadczona za

zgodnoSd z oryglnatem);

3) aktualne zezwolente na wykonywanle przewozbw regulamych osdb w krajowym transporcle

drogowym, wydane zgodnle zprzepisami ustawy zdnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcle

drogowym na trasach dowozu uczniow.

Vlii. informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj^cego z wykomwcaml.

1. Osob? wyznaczonq do porozumiewania si? z wykonawcami jest Joanna Leonlk.

2. Komunikacja ml?dzy Zamawiaj?cym a wykonawc?odbywa si? wj?2yku polskim, za pomocqjednej
lub kllku nizej wymlenlonych form, przy uzyclu znaku sprawy IG.271.3.2020:

1) faksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) poczt? elektronlczn? na adres: gminaostrowmaz@home.pl;

3) poczt? tradycyjn? na adres: Urzqd Gminy wOstrowl Mazowlecldej, ul. gen. Wtadystawa
Sikorsklego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynny wdnl robocze wgodzinach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawlaj?cy zastrzega, ze za poSrednictwem operatora pocztowego, poslahca lub osoblScie maj?
byd zfozone nast?puj?ce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznoscl w formie pisemnej, w oryginale;

2) oSwIadczenle o przynaleznosci lub nie do grupy kapitatowej, w oryginale;

3) oswiadczenia dIa wykazania braku podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej
z postanowienlami §14 rozporz?dzenla wsprawie dokumentow oraz ̂ odnie zwezwaniem
Zamawiaj?cego;

4) petnomocnictwa w or^lnale lub kopll poSwIadczonej za zgodnoSd z or^lnatem notarialnle lub
przez osoby udzlelaj?ce petnomocnictwa.

4. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawlajqcego owyjaSnlenie treScI SIWZ. Zamawiajqcy udziell
wyjaSnieh niezwtocznie, jednak nie pdlntej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert,
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Znaksprawy: IG.271.3.2020

Nazwa zadania: ̂ kup triletdw miesi^cznych dia uonidw szkdt podstawowych prowadzonych przez Grnn; Ostrdw Mazowiecka'

pod warunktem, ze wniosek o wyjaSnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego nie pdiniej niz
do kohca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

IX. Wymagania dotycz^ce wadium.

1. Zamawiaj^cy ustala wadium dia kazdei czeki w wysoko^i SOO zt.

2. Wadium nalezy wniesc przed uptywem terminu sktadania ofert na caty okres zwi^zania ofertq

w jednej z nast^pujqcych form:

1) pieni^dzu;

2) por^czeniach bankowycti tub por^eniach spotdzielczej kasy oszcz^dnokiowo-kredytowej,

z tym ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowycti;

4) gwarancjach uttezpieczeniowych;

5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktbrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej /^encji Rozwoju Przedsl^biorczo^i (Dz.U. z 2019 r.
poz. 310zp6fn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu:

1) nalezy przelac na rachunek bankowy Gminy Ostrdw Mazowiecka
nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytutem „wadium IG.271.3.2020 zakup biletdw cz^it

nr " z zachowaniem nalezytej starannosci, poniewaz za termin wniesienia

przyjmuje si^ termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, wformie kopii

po^wiadczonej za zgodno^ zoryginatem, potwierdzaj^cy dokonanie przelewu nalezy trwaie

dotqczyc do oferty;

2) zostanie zwrdcone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany wformuiarzu oferty,

agdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, zktdrego wadium wptyn^to do
Zamawiaj^cego;

3} zostanie zwrdcone wykonawcy, ktdry wycofat oferty przed uptywem terminu na sktadanie

ofert, niezwtocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub por^czenia;

1} powinien zawierad bezwarunkowe i nieodwotalne zotiowi^zanie gwaranta tub por^czyciela

zaptaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne zqdanie Zamawiaj^cego wzywajqce

do zaptaty kwoty wadium, powstate na skutek okolicznosci okreilonych w ustawie;

2) w przvpadku wniesienia go przez wvkonawcdw wspdinie ubiegaiacvch sie o udzielenie

zamdwienia. powinien zawierac informacle. ze dotvczv on wszvstkicti wvkonawcdw. a nie tviko

teeo. na ktdreeo dokument zostat wvstawionv:

3) powinien zostac dot^czony na state do oferty wformie kopii poswiadczonej za zgodno^

z oryginatem, a oryginat powinien bye dot^czony do oferty.

W przypadku wyco^nia oferty, ktdra zostata juz zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku,

oktdrym mowa wpktXI.7.2) powinien uwzgl^nic informacje niezb^dne do zwrotu wadium,

w szczegdlnosci numer rachunku t^ankowego (w przypadku wadium wpieni^dzu) lub adresu, pod

ktdry nale^ zwrdcic zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieni^dz).

X. Termin zwiqzania ofertq.

Wykonawca jest zwiqzany oferty przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania oferty

rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszetkie koszty zwiqzane ze sporz^dzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.
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Znak spfawy: IG.271.3.2020

Nazwa zadania: .Zakup biletdw miesi^nych dia uaniow szkot podstawowych prowadzonych przez Giiwii§ Ostrow Mazowiecka'

2. Ofert^ nalezy sporzqdzid w j^zyku polskim, a je] tresc musi odpowiadac tresci SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w sposdb trwaly i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznionq

do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz izaciqgania zobowiqzan wwysokosci

odpowiadajqcej cenie oferty.

4. Oferte nale^ ztoh/c wzamknietei kopercie. na ktdrei umieszczona bedzie nazwa iadres

Zamawiaiaceeo. nazwa i adres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na -Zakup biletow miesiecznvch

dIa ucznidw szkdi podstawowvch Drowadzonvch orzez Gmitie Ostrow Mazowiecka

cze^d " Nie otwierac przed 18.02.2020 r. eodz. 10:45»

1) cata oferta wraz z zafqcznikami byfa wtrwaty sposob ze sobq pot^ona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^c jej samoistn^ dekompletacj^;

2) wszystkiestronybytyponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) byfy parafowane wiasnor^cznie przez

osobQ podpisujqc^ oferty;

4} informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi^biorstwa byty przez wykonawc? ztozone

woddzielnej wewn^trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa" lub spi?te

(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdw oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, kt6re informacje stanowiq tajemnic? przedsi^biorstwa oznaczac bedzie, ze wszelkie

owiadczenia 1 zaswiadczenia skfadane w trakcte niniejszego post^powania S4 jawne bez

zastrzezert. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa

wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwaf^ SN z 20 pazdziemika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

5. Zamawiaj^cy informuje, ze wprzypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie wtrybie

art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez niego wyja^nienia i/lub dowody stanowic b^dq tajemnicy

przedsi^biorstwa wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy bedzie

przystugiwato prawo zastrzezenia icti jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawiajgcy uzna za skuteczne wytqcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

zastrzezenia, jednoczeSnie wykaze, iz dane informacje stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa.

6. Oferta, przed uptywem terminu do jej ztozenia, moze zostac:

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b^dz uzupetniona pod warunkiem, ze Zamawiajqcy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaczny wskazywa^ co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byd ztozone wedtug takicti samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie naiezy dopisad stowo „ZMiANA". Koperty oznaczone „ZMIANA"
zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzH zmiany 5 po

stwierdzeniu poprawnoki procedury dokonywania zmian, zostanq dot^czone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiajqcy przed uptywem terminu do sktadania ofert otrzyma

pisemny wniosek owycofanie ztozonej oferty. Wniosek musi byd podpisany przez osoby
uprawnione do sktadania oiwiadczen woii w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie

rejestrowym, a wprzypadku podpisania wniosku przez innq osob? nale^ dotqczyc stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynnoki. Wz6r formularza wniosku owycofanie oferty

stanowi zatqcznik do SIWZ. Oferty wycofanq Zamawiajqcy zwroci wykonawcy niezwtocznie po

otwarciu ofert w sposdb wskazany we wniosku.

7. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentacti ztozonych na potwierdzenie

spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innycti niz PLN,
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Zamawiajqcy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^cia

post^powania.

8. Oferta, ktdrej tre^c nie b§dzie odpowiadac tresd SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoki i wqtpliwoki
dotyczqce tresci zapis6w wSIWZ nalezy zatem wyjasnid z Zamawiajqcym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. MIejsce oraz termin skladania I otwarcia ofert.

1. Oferty nale^ skladad w stedzibie Zamawiaj^cego: sekretariat Urz^du Gminy (pok6j nr 15, 1 pi^tro)

do dnia 18 lutego 2020 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si§ 18 lutego 2020 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechc^ byd

obecni podczas otwarcia ofert, proszent o obecno^ w siedzibie Zamawiajqcego, na gdmym
korytarzu przed sekretariatem nrl5, I pietro, na conajmniej Sminut przed godzinq otwarcia,

gdzie zostanq poinformowani, w ktdrym pokoju odbqdzie siq otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwtocznie zwroci ofert?, ktora zostanie zfozona po terminie.

XIII. Opis sposobu obllczenia ceny.

1. Cenq oferty jest ostateczna cena jednostkowa 1 biletu na danq cz^ z uwzglqdnieniem uig

przewidzianych w odrqbnych przepisach.

2. Cena powinna bye wyrazona wsetnych czqkiach ztotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

Obowiqzuje zasada zaokrqglanta „w gdr?" cyfry „5" i wiqkszych, wyst?fwjqcej na trzecim miejscu

po przecinku, np. 4,375 = 4,38. Nalezy podad w zapisie stownym i liczbowym.

3. Wszelkie rozliczenia mi?dzy Zamawiajqcym a wykonawcq prowadzone b^dq w polskich ziotych.

XIV. Opis kryteridw oceny ofert.

1. Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejszq ofert? sposrod nieodrzuconych ofert na podstawie

kryterium cena o wadze 100% (maksymalnie 100 punktow). Najwyzszq liczb?, tj. 100 punktdw

otrzyma oferta, w ktorej zaproponowano najnizszq cen? jednostkowq brutto za 1 bilet. Pozostaie

oferty otrzymajq punkty obliczone na podstawie wzoru:

C = (najnizsza cena jednostkowa za 1 bilet brutto spoirod badanycb ofert : cen jednostkowa za

1 bilet oferty badanejj x 100% x 100 pkt

2. Punktacja przyznawana ofertom b?dzie liczona z dokiadnosciq do dwoch miejsc po przecinku.

3. Jezeli dwie lub wi?cej ofert przedstawi takq sam koszt, wdwczas Zamawiajqcy wezwie do ziozenia

w terminie przez niego okreslonym ofert dodatkowych.

XV. FormalnoicI przed zawarclem umowy w sprawie zamdwienia publkznego.

Wykonawca przesle Zamawiajqcemu wszelkie dane niezb?dne do sporzqdzenia umowy, w t^

w szczegolnosci numer rachunku bankowego wraz z nazwq banku, w ktdrym zostai rachunek

zafozony. Rachunek bankowy powinien bye zwiqzany z dziafalno^ciq gospodarczq oraz zgioszony do

rejestru podatnikow VAT pod rygorem niepodpisania umowy z winy Wykonawcy.

XVI. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Istotne postanowlenla umowy.

Istotne postanowienia umowy zawarte sq we swzorze umowy stanowiqcym zatqcznik nr 6 do SIWZ.

XVIII. Pouczenle o srodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przyslugujq wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial

interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz ponidsl lub moze ponie^d szkod? wwyniku

naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow ustawy Pzp.
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2. ^rodki ochrony prawnej przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na list^ organizacji

uprawnionych do wnoszertia ^rodkow ochrony prawnej, ogtoszonq na stronie internetowej

Urz^du Zamdwieh Publicznych, wobec cgtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkdw zamowienia.

3. Odwotanie w niniejszym post^powaniu przystuguje wobec czynnoki:

1) okreilenia warunkdw udziatu w post^powaniu;

2) wyktuczenia odwofujqcego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujqcego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotyczqce wnoszenia srodkdw ochrony prawnej znajdujq si^ wdziale VI

ustawy Pzp.

XiX. Inne informacje.

1. Zamawiaj^cy nte przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

2) mozliwoki sktadania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztdw udziaiu w post^powaniu.

2. [w zakresie RODO] V^ykonawca zobowiqzany jest zapoznad sr^ z klauzul^ informacyjnq w zakresie

przetwarzania danych osobowych, ktdra stanowi Zatqcznik nr 7 do niniejszej SiWZ.

Potwierdzeniem zapoznanta sIq z klauzulq informacyjnq jest oiwiadczenie znajduj^ce si^ w trek!

formularza oferty.

XX. Wykaz zafqcznikdw.

Zafqcznik nr 1 - formularz oferty

Zat^cznik nr 2 -formularz o^wtadczenia wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w post^powaniu

Zatqcznik nr 3 - formularz o§wiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zatqcznik nr 4 - formularz oswiadczenia dot. grupy kapitatowej

Zatqcznik nr 5-formularz wniosku o wycofanie oferty

Zat^cznik nr 6 - wzdr umowy

Zatqcznik nr 7 - klauzula informacyjna
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