
Zamawiający:      Węgorzewo, dnia 27 grudnia 2018 r. 

Gmina Węgorzewo, 

 w imieniu której działa 

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej  

Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie  

ul. Zamkowa 3 

11-600 Węgorzewo             

tel/fax 087 427-21-81   

Zapytanie o cenę 

 

W związku z unieważnieniem w dniu 24 grudnia 2018 r. przetargu na zadanie pn „Przewozy szkolne 

uczniów do szkół w gminie Węgorzewo  w 2018 r. w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2010 r.” 

i koniecznością ogłoszenia nowego przetargu  na przewozy uczniów do szkół w 2018 r., którego 

Zamawiający nie jest w stanie rozstrzygnąć przed 1 stycznia 2018 r. oraz faktem, że ustawa o 

szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 zmieniającą ustawę 

o  publicznym transporcie zbiorowym nie została jeszcze opublikowana (podpisana 12.12.2018 r.), na 

podstawie art. 6a ustawy prawo zamówień publicznych Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa 

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie 

reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do 

składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 

euro, prowadzonego poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych na „Przewozy szkolne uczniów na 

bilety miesięczne z opieką szkół w gminie Węgorzewo  w okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.  

I. Przedmiot zamówienia: 

1. W zakres przedmiotu zamówienia pn. „Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z 

opieką do szkół w gminie Węgorzewo  w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.” 

wchodzą:  

1) Przewozy uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo na podstawie biletów 

miesięcznych uczęszczających do następujących szkół: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, 

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, 

c) Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie, 

d) Szkoła Podstawowa w Perłach, 

e) Szkoła Podstawowa w Radziejach, 

f) Przedszkole Nr 1 w Węgorzewie, 

g) Przedszkole nr 2 w Węgorzewie, 



h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie. 

2) Opieka nad dowożonymi uczniami w czasie przewozów  

2. Zamówienie podzielone zostało na 4 części.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części 

3. Zastrzega się, że dowozy na zajęcia szkolne ujęte w tygodniowym szkolnym planie lekcji 

odbywające się w szkole takie jak np. dodatkowe lekcje wychowania fizycznego, SKS, języki 

obce, koła przedmiotowe, zajęcia wsparcia specjalistycznego, zajęcia wyrównujące, zajęcia 

wynikające z realizacji projektów  nie są przewozami dodatkowymi i powinny być 

wkalkulowane w cenę biletu miesięcznego ucznia. Zajęcia organizowane przez szkołę w 

zamian za zajęcia szkolne w godzinach tygodniowego planu lekcji takie jak sprzątanie świata, 

święto szkoły, dni otwarte lub zajęcia w szkole w okresie ferii szkolnych, ferii zimowych nie 

są przewozami dodatkowymi, poza wakacjami letnimi, których nie obejmuje niniejsza 

umowa. 

4. Wszystkie kilometry przewozowe do rozliczenia są liczone od miejsca wsiadania pierwszego 

ucznia do miejsca wysiadania ostatniego ucznia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, terminów ich 

wykonywania, lokalizacji punktów zbornych i przystanków ze względu na okoliczności,  

których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych 

potrzebami Zamawiającego wynikającymi z konieczności zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania placówek oświatowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi 

wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym  

7. Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zapewnić opiekę dla przewożonych 

uczniów. Obowiązek zapewnienia opieki dotyczy wszystkich części zamówienia oraz tras 

wskazanych w SIWZ. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia 

tj. kierowca i opiekun realizujące każdorazowy przewóz były trzeźwe 

9. Jeżeli początkowy lub końcowy przystanek znajduje się przy posesji szkoły podstawowej, 

opiekun dowozu przeprowadza również zebranych uczniów z miejsca oczekiwania na autobus 

w budynku szkoły do pojazdu i odwrotnie. Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba 

pełnoletnia, potrafiąca utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania 

bezpieczeństwa w czasie przewozu (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie 

opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun). 



10. Opiekun dowozu otrzymuje na początku roku szkolnego od dyrektora szkoły listę uczniów 

korzystających z dowozu wraz ze wskazanym przez rodziców miejscem wsiadania i 

wysiadania. Obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie, by uczniowie wsiadali i wysiadali 

jedynie we wskazanych miejscach. O nieprawidłowościach opiekun dowozu niezwłocznie 

powiadamia dyrektora szkoły. Zmian informacji o miejscu wsiadania i wysiadania danego 

ucznia mogą dokonać pisemnie jedynie rodzice/prawni opiekunowie za pośrednictwem 

dyrektora szkoły.  

11. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które nie ukończyły 7 lat jest 

zapewnienie dziecku opieki w drodze z domu na przystanek i z powrotem. Jeżeli w chwili 

przyjazdu autobusu na przystanek  na dziecko, które nie ukończyło 7 lat nie będzie oczekiwać 

osoba odpowiedzialna za  jego powrót do domu (rodzic, opiekun, starsze rodzeństwo), 

obowiązkiem Wykonawcy - opiekuna jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie 

pracowników szkoły i odwiezienie dziecka do bazy oraz zapewnienie mu opieki do czasu 

oddania dziecka pod opiekę powiadomionych wcześniej pracowników szkoły lub 

rodziców/opiekunów prawnych. 

12. Zestawienie tras, kilometrów i miejscowości oraz ilości uczniów dla poszczególnych części 

zamówienia w poszczególnych okresach realizacji przedmiotu zamówienia : 

 

Część I 

Zadanie cz. I Trasa 1: Ogonki – Kolonia Rybacka – 
Węgorzewo ul. Bema – Węgorzewo ul. 
Kraszewskiego – Węgorzewo ul. Pionierów 

Km 
przewozowe 

Il. 
uczniów 

Dowóz i rozwóz  do 
SP 1, SP 2, 
Przedszkola 1 i 
Przedszkola 2 oraz 
SOSW  w Węgorzewie                 

3. SP 1 w Węgorzewie 

-Ogonki – przystanek ul. Pionierów 

-Kolonia Rybacka – przystanek ul. Pionierów 

 

7,0  → do10 km          

6,1 → do 10 km          

 

11 

5 

Zakup biletów uprawniających do przejazdu do szkoły i ze szkoły;                                                                     
Razem: 16, w tym:  16 biletów  do 10 km;   

 

Harmonogram trasy 1 

Dowóz (1 kurs) Lokalizacja  Rozwóz (2 kursy) Lokalizacja  

Przystanek 1: 
Ogonki I                  7.23 

Przy Starej Kuźni Przystanek 1: 
Węgorzewo III   12.58/15.38 

ul. Pionierów 

Przystanek 2: 
Ogonki II                 7.25 

Przy ośrodku Mazur Przystanek 4: 
Kolonia Rybacka   13.10/15.50                    

 

Przystanek 3: 
Kolonia Rybacka    7.26 

 Przystanek 5: 
Ogonki II           13.12/15.52 

Przy ośrodku Mazur 



Przystanek 6: 
Węgorzewo III       7.45 

ul. Pionierów; 
 

Przystanek 6: 
Ogonki I           13.15/15.55 

Przy Starej Kuźni 

 

Zadanie cz. I Trasa 2: Stręgiel – Matyski – Kalskie 
Nowiny – Węgorzewo ul. Bema – 
Węgorzewo ul. Kraszewskiego – 
Węgorzewo ul. Pionierów 

Km przewozowe Il. 
uczniów 

dowóz i rozwóz do SP 1,  
SP 2, Przedszkola 1 i 
Przedszkola 2 oraz SOSW  
w Węgorzewie                

1.Stręgiel- Węgorzewo Kraszewskiego                                
Stręgiel - Węgorzewo Pionierów              

8,3 → do 10 km   
8,8  →   do 10 km      

8                          
1 

2.Matyski – Węgorzewo  ul. 
Kraszewskiego          

6,3 → do 10 km 4 

3.Kalskie Nowiny – Węgorzewo 
Kraszewskiego                                  Kalskie 
Nowiny – Węgorzewo Pionierów 

4,7 → do 5 km   
5,2 → do 10 km 

10                       
1 

 

4.Węgorzewo- Trygort kolonia – tylko 
rozwóz 

4,4 → do 5 km 1 

5.Węgorzewo – Trygort – tylko rozwóz 8,0 → do 10 km 12 

6.Węgorzewo – Stawki – tylko rozwóz 11,1 → do 15 km 1 

7.Węgorzewo – Przystań – tylko rozwóz 19,4 → do 20 km 1 

Zakup biletów uprawniających do przejazdu do szkoły i ze szkoły oraz tylko ze szkoły;                                                                     
Razem: 39:                                                                                                                                                                   
w tym 24 dowóz i rozwóz- 14 do 10 km;    10 do 5 km;                                                                                             
w tym  15 tylko rozwóz ½ biletu: 1 do 5 km;  12 do 10 km; 1 do 15 km;   1 do 20 km 

 

Harmonogram trasy 2 

Dowóz (1 kurs) Lokalizacja  Rozwóz (1 kurs) 
Wtorek-piątek 

Rozwóz (1 kurs) 
poniedziałek 

Lokalizacja  

Przystanek 1:                       
Stręgiel  I    7.15 

wieś Przystanek 1:               
Węgorzewo I: 14.45   

Przystanek 1:               
Węgorzewo I: 15.30 

ul. Pionierów 

Przystanek 2:                               
Matyski     7.18 

 Przystanek 2:                           
Węgorzewo II 14.48 

Przystanek 2:                           
Węgorzewo II 15.33 

Kraszewskiego 
posesja SP nr 2 

Przystanek 3:                            
Stręgiel II  7.20 

kolonia Przystanek 3: 
Węgorzewo III14.50 

Przystanek 3:                   
Węgorzewo III 15.35 

ul. Bema           
posesja SP 1 

Przystanek 4:                              
Kalskie Nowiny III 
7.25 

przystanek  na 
żądanie 

Przystanek 4:       
Kalskie Nowiny I           
14.53 

Przystanek 4:                     
Kalskie Nowiny I    
15.38 

kolonia 



Przystanek 5:                                  
Kalskie Nowiny II  
7.29 

wieś Przystanek 5:       
Kalskie Nowiny II          
14.56 

Przystanek 5:                             
Kalskie Nowiny II  
15.41 

wieś 

Przystanek 6:                               
Kalskie Nowiny I   
7.31 

kolonia Przystanek 6:        
Kalskie Nowiny III         
14.58 

Przystanek 6:                           
Kalskie Nowiny III 
15.43 

przystanek  na 
żądanie 

Przystanek 7:                              
Węgorzewo I     7.35 

ul. Bema                   
posesja SP 1 

Przystanek 7:       
Stręgiel  I        15.05 

Przystanek 7:                            
Stręgiel  I         15.50 

kolonia 

Przystanek 8:                             
Węgorzewo SP2 7.40 

Kraszewskiego 
posesja SP 2 

Przystanek 8:      
Matyski           15.07 

Przystanek 8:                            
Matyski           15.52 

 

Przystanek 9:                      
Węgorzewo       7.45 

ul. Pionierów Przystanek 9:       
Stręgiel II        15.08 

Przystanek 9:                           
Stręgiel II         15.55 

wieś 

----- ----- Przystanek 10:            
SP 2                 15.50 

----- Kraszewskiego 

----- ----- Przystanek 11:           
SP 1                  15.55  

----- Pionierów 

----- ----- Przystanek 12:   
Trygort kol.   I  16.00 

----- od strony 
Ruskiej Wsi 

----- ----- Przystanek 13: 
Trygort kol. II    
16.08 

-----  

----- ----- Przystanek 14:  
Trygort I           16.10 

----- Wieś; przy 
sklepie 

----- ----- Przystanek 15: 
Trygort II         16.12 

----- Przy tzw. 
domu 
kanadyjskim 

----- ----- Przystanek 16: 
Trygort III        16.13 

----- Przy Górze 
Wiatrów 

----- ----- Przystanek 17:   
Stawki I            16.15 

-----  

----- ----- Przystanek 18:   
Stawki II           16.25 

----- Na górce 

----- ----- Przystanek 19:   
Stawki III          16.19  

----- Przystanek; 
zawracanie 

----- ----- Przystanek 20:   
Przystań           16.15 

 -----   

 



Zadanie cz. I Trasa 3: Czerwony Dwór – Wysiecza – 
Jakunowo - Stulichy – Wilkowo – Prynowo – 
Maćki – Węgorzewo ul. Targowa – Węgorzewo 
ul. Pionierów – Węgorzewo ul. Kraszewskiego 

Km 
przewozowe 

Il. 
uczniów 

Dowóz i rozwóz do 
SP nr 1, SP nr 2, 
Przedszkola nr 1 i 
Przedszkola nr 2 
oraz  SOSW w 
Węgorzewie 

 

  

1.Czerwony Dwór – Węgorzewo Kraszewskiego    
Czerwony Dwór – Węgorzewo  Pionierów         

3,5 → do 5 km 
3,1  →  do 5 km 

6                   
3 

2.Wysiecza – Węgorzewo Kraszewskiego   
Wysiecza – Węgorzewo Bema                       
Wysiecza- Węgorzewo Targowa 

4,2 → do 5 km 
4,8 → do 5 km     
4,0   → do 5 km 

5                  
2                   
1 

3.Stulichy – Węgorzewo Kraszewskiego            
Stulichy – Węgorzewo Bema                      
Stulichy – Węgorzewo Pionierów 

5,0 → do 5 km 
5,4  →do 10 km 
4,8  →  do 5 km 

7                     
1                   
1 

4.Maćki – Węgorzewo Kraszewskiego               
Maćki –Węgorzewo Pionierów 

3,5 → do 5 km 
4,0  →  do 5 km 

11                 
2 

5.Jakunowo – Węgorzewo                6,9 → do 10 km 3 

6.Wilkowo – Węgorzewo                7,2 → do 10 km 4 

7.Prynowo – Węgorzewo 5,5 → do 10 km 10 

Zakup biletów uprawniających do przejazdu do szkoły i ze szkoły;                                                                     
Razem: 56, w tym 38 do 5 km i 18 do 10 km 

 

Harmonogram trasy 3 

Dowóz I (1 kurs) 

Przystanek 1: Wilkowo   I                 7.15 Wieś, przystanek  

Przystanek 2:Wilkowo II                   7.19 Kolonia  

Przystanek 3:Prynowo I                     7.24 Na torze 

Przystanek 4:Prynowo II.                   7.28 Skrzyżowanie z drogą na Brzozowo 

Przystanek 5:Prynowo   III                7.30 Wieś, przystanek  

Przystanek 6:Prynowo   IV                7.32 Skrzyżowanie z drogą na Rudziszki, przystanek  

Przystanek 7:Maćki                            7.35 Wieś, przystanek  

Przystanek 8:Maćki II                        7.36 Przystanek  

Przystanek 9: Węgorzewo                  7.38 ul. Targowa 

Przystanek 9: SP 1                              7.40 ul. Pionierów 

Przystanek 10:SP 2                             7.45                           ul. Kraszewskiego 

 



Dowóz II (1 kurs)  

Przystanek 1:Czerwony Dwór   I                  7.10 Wieś, przystanek  

Przystanek 2:Czerwony Dwór  II                  7.12 Kolonia  

Przystanek 3:Czerwony Dwór III                  7.14 Na torze 

Przystanek 4:Czerwony Dwór IV                  7.16 Skrzyżowanie z drogą na Brzozowo 

Przystanek 5:Czerwony Dwór   V                 7.18 Wieś, przystanek  

Przystanek 6:Wysiecza   I                               7.20 Skrzyżowanie z drogą na Rudziszki, przystanek  

Przystanek 7:Wysiecza II                                7.23 Przystanek  

Przystanek 8:Jakunowo                                  7.30  

Przystanek 9:Stulichy   I                                  7.35                            

Przystanek 10: Stulichy II                               7.37 Przystanek 

Przystanek 11: Maćki I                                    7.39  

Przystanek 12: Maćki II                                   7.40  

Przystanek 13: Węgorzewo                            7.41 ul. Targowa 

Przystanek 14: SP 1                                          7.43 ul. Pionierów 

Przystanek 15: SP 2                                          7.45                           ul. Kraszewskiego 

 

Rozwóz ( 2 kursy) 

Przystanek 1: SP 2 ul. Kraszewskiego 13.50 15.30 

Przystanek 2: SP 1  ul. Pionierów 14.00 15.35 

Przystanek 3: Węgorzewo ul. Targowa 14.02 15.37 

Przystanek 4: Czerwony Dwór I  14.10 15.45 

Przystanek 5: Czerwony Dwór II  14.10 15.45 

Przystanek 6: Czerwony Dwór III  14.10 15.45 

Przystanek 7: Czerwony Dwór IV  14.10 15.45 

Przystanek 8: Czerwony Dwór V  14.10 15.45 

Przystanek 9: Wysiecza  I  14.20 15.55 

Przystanek 10: Wysiecza  II  14.20 15.55 

Przystanek 11:  Pawłowo                      14.25 16.00 



Przystanek 12: Jakunowo   14.30 16.05 

Przystanek 13: Stulichy I  14.35 16.10 

Przystanek 14: Stulichy II  14.37 16.12 

Przystanek 15: Wilkowo I  14.44 16.19 

Przystanek 16: Wilkowo II  14.46 16.21 

Przystanek 17: Prynowo I       14.53 16.28 

Przystanek 18: Prynowo II  14.55 16.30 

Przystanek 19: Prynowo III  14.57 16.32  

Przystanek 20: Maćki I  14.59 16.34 

Przystanek 21: Maćki II  15.00 16.35 

 

Część II 

Zadanie cz. II Trasa 1: Brzozowo –  Wesołowo – Guja 
– Węgielsztyn – Węgorzewo ul. 
Pionierów 

Km 
przewozowe 

Il. 
uczniów 

Dowóz i rozwóz do SP 1 w 
Węgorzewie uczniów 
dotychczasowego 
gimnazjum zamieszkałych w 
obwodzie SP w 
Węgielsztynie oraz uczniów 
SOSW w Węgorzewie   

1.Węgielsztyn –Węgorzewo   9,7 → do 10 km 4 

2.Brzozowo - Węgorzewo   9,5 → do 10 km 1 

3.Guja, Guja Las - Węgorzewo 14,0 → do 15 km 4 

4.Wesołowo – Węgorzewo  16,2 → do 20 km 3 

 Zakup biletów uprawniających do przejazdu do szkoły i ze szkoły                                                                
Razem: 12, w tym 5 do 10 km,   4 do 15 km,   3 do 20 km 

 

Harmonogram trasy 1 

Dowóz  Lokalizacja  Rozwóz  Lokalizacja  

Przystanek 1:                              
Brzozowo I                           7.03 

wieś Przystanek 1:            
Węgorzewo                    15.30 

ul. Pionierów 

Przystanek 2:                          
Brzozowo II                          7.05 

kolonia Przystanek 2:                       
Węgielsztyn                    15.38 

przystanek 

Przystanek 3:                             
Wesołowo I                          7.15 

wieś Przystanek 3:                         
Kolonia Różewiec          15.40 

przystanek 

Przystanek 4:                        kolonia Przystanek 4:                              wieś 



Wesołowo II                         7.17 Guja                                15.45 

Przystanek 5:                                     
Guja                                      7.22 

wieś Przystanek 5:                              
Guja   Las                        15.48 

wieś 

Przystanek 6:                           
Guja Las                               7.25 

 Przystanek 6:                       
Wesołowo II                    15.56 

kolonia 

Przystanek 7:                      
Kolonia Różewiec                7.30 

przystanek Przystanek 7:                              
Wesołowo I                     15.58 

wieś 

Przystanek 8:                         
Węgielsztyn                          7.32 

przystanek Przystanek 8:                         
Brzozowo II                    16.08 

kolonia 

Przystanek 9:                      
Węgorzewo                          7.40           

ul. Pionierów Przystanek 9:                          
Brzozowo I                     16.10 

wieś 

 

Zadanie cz. II Trasa 2: Pasternak – Rudziszki – 
Perły – Klimki – Węgorzewo ul. 
Pionierów  

Km 
przewozowe 

Il. uczniów 

Dowóz i rozwóz do SP 1  w 
Węgorzewie uczniów 
dotychczasowego 
gimnazjum zamieszkałych w 
obwodzie SP w Perłach oraz 
uczniów  SOSW w 
Węgorzewie 

1. Rudziszki  - Węgorzewo 13,6 → do 15 km 1 

2. Pasternak – Węgorzewo 15,6 → do 20 km 1 

3. Perły – Węgorzewo 11,0→ do 15 km 2 

4. Klimki – Węgorzewo 7, 3 → do 10 km 1 

Zakup biletów uprawniających do przejazdu do szkoły i ze szkoły;                                                                
Razem: 5 w tym 1 bilet do 10 km, 3 bilety do 15 km i 1 bilet do 20 km                                            

 

Harmonogram trasy 2 

Dowóz Lokalizacja  Rozwóz  Lokalizacja  

Przystanek 1:  Pasternak    7.20  Przystanek 1: Węgorzewo15.30 ul. Pionierów 

Przystanek 2: Rudziszki I  7.24 Kolonia Suczki Przystanek 2:   Klimki II   15.38                                                                 

Przystanek 3: Rudziszki II 7.26  Przystanek 3:   Klimki I     15.40                                                                   

Przystanek 4: Perły             7.28  Przystanek 4: Perły            15.48  

Przystanek 5:  Klimki I       7.36                                                                   Przystanek 5: Rudziszki II15.50  

Przystanek 6:   Klimki II     7.38                                                                  Przystanek 6: Rudziszki I 15.52 Kolonia Suczki 

Przystanek 7: Węgorzewo 7.45 ul. Pionierów Przystanek 7:  Pasternak   15.58  

 



Część III 

Zadanie – część III Trasa  1: Brzozowo – Biedaszki – 
Wesołowo – Guja – Dąbrówka 
Mała - Węgielsztyn 

Km przewozowe Il. uczniów 

 Uczniowie SP w 
Węgielsztynie – tylko 
dowóz 

 

1.Dąbrówka Mała - Węgielsztyn 3,5→ do  5 km 15 

2.Biedaszki – Węgielsztyn 4,9→  do 5 km 3 

3.Wesołowo - Węgielsztyn 6,4→ do 10 km 15 

4.Guja - Węgielsztyn 5,4→ do 10 km 11 

5.Brzozowo - Węgielsztyn 5,2→ do 10 km 8 

Zakup biletów uprawniających do przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły;                                                 
Razem: 52, w tym 18 biletów do 5 km, 34 bilety do 10 km 

 

Harmonogram trasy 1 

Dowóz (1 kurs) Lokalizacja Uwagi  

Przystanek 1:    Brzozowo I          7.10 Kolonia   

 

Tylko dowóz do szkoły 

Przystanek 2:     Brzozowo II        7.12 Przystanek  

Przystanek 3:      Biedaszki I         7.20 Krzyżówka 

Przystanek 4:      Biedaszki II        7.21 kolonia 

Przystanek 5:     Wesołowo I         7.23 Krzyżówka, wieś 

Przystanek 6:      Wesołowo II      7.25 kolonia 

Przystanek 7:      Guja Las             7.33 Skrzyżowanie dróg 
leśnych  

Przystanek 8:      Guja  wieś            7.35 Przystanek 

Przystanek 9:      Dąbrówka Mała    7.38 Przystanek przy sklepie 

Przystanek 10:   Węgielsztyn I       7.45 Posesja szkoły 

 

Zadanie – część III Trasa  2: Perły - Łęgwarowo – Pasternak 
– Rudziszki – Perły – Klimki - 
Węgorzewo 

Km 
przewozowe 

Il. uczniów 

Uczniowie  SP w 
Perłach – tylko 

1.Rudziszki – Perły  3,0 → do 5 km  20 

2.Pasternak – Perły 4,6 → do 5 km 9 



rozwóz 

 

3.Łęgwarowo – Perły  6,1 → do 10 km 1 

4.Klimki – Perły 7,7 → do 10 km 15 

5.Maćki – Perły   7,6 → do 10 km 4 

6. Janówko – Perły 8,5 → do 10 km 5 

7. Węgorzewo – Perły 9,5 → do 10 km 4 

Zakup biletów uprawniających do przejazdu ze szkoły do miejsca zamieszkania;                                          
Razem: 58, w tym 29 biletów do 5 km, 29 do 10 km 

 

Harmonogram trasy 2 

Rozwóz  Lokalizacja Uwagi 

Przystanek 1 - Perły –         14.35                         Szkoła  Wsiadają dzieci zamieszkałe 
w Rudziszkach, Suczkach, 
Pasternaku i Łęgwarowie 

 

 

 

Tylko rozwóz do miejsca 
zamieszkania 

Przystanek 2 -Rudziszki -      14.37 Kolonia,  przystanek na żądanie 

Przystanek 3 - Rudziszki -     14.40 wieś,  przystanek  

Przystanek 4 - Pasternak -     14.42 Kolonia  

Przystanek 5 -Pasternak -      14.45 Przystanek  

Przystanek 6 - Rudziszki -     14.57 kolonia II     

Przystanek 7 - Suczki  I -       14.57 kolonia 

Przystanek 8 - Suczki  II -      14.59 Wieś, przystanek 

Przystanek 9- Łęgwarowo-   15.03                 Przystanek 

Przystanek 10-  Perły             15.18                     
Wyjazd                                   15.20 

Szkoła Wsiadają pozostałe dzieci 
jadące w stronę Węgorzewa 
–  

 

Tylko rozwóz do miejsca 
zamieszkania 

Przystanek 11 - Klimki I -      15.25 wieś 

Przystanek 12 - Klimki II -     15.26 kolonia 

Przystanek 13-  Prynowo -    15.29 skrzyżowanie 

Przystanek 14: Janówko        15.30  

Przystanek 15 -    Maćki  -     15.32 Przystanek  

Przystanek 16 -Węgorzewo  15.38 Przystanek Plac Wolności 

 

Część IV 

Zadanie – część IV Trasa 1: Pniewo – Tarławki 
– Surwile – Kamień – 

Km przewozowe Il. uczniów 



Sztynort – Sztynort Mały – 
Kamionek Wielki – 
Stawiska - Łabapa – Pilwa  

Dowóz i rozwóz do ZS w 
Radziejach 

 

1.Pniewo – Radzieje 6,3→ do 10 km 11 

2.Sztynort – Radzieje 9,2→ do 10 km 3 

3.Sztynort Mały – Radzieje 5,5→ do 10 km 12 

5.Tarławki – Radzieje 6,0→ do 10 km 4 

8. Kamień - Radzieje 6,9→ do 10 km 2  

9. Łabapa - Radzieje 9,5→ do 10 km 3 

6.Surwile – Radzieje 7,9→ do 10 km 3 

4.Kamionek Wielki – 
Radzieje 

4,9→ do 5 km 6 

7.Pilwa – Radzieje 3,7→ do 5 km 3 

8. Stawiska-Radzieje 3,7→ do 5 km 1 

Zakup biletów uprawniających do przejazdu do szkoły i ze szkoły;                                                               
Razem: 48, w tym 10 biletów do 5 km, 38 biletów do 10 km 

 

Harmonogram trasy 1 

Dowóz (kurs 1)  Lokalizacja  Rozwóz  (1 kurs) Lokalizacja  

Przystanek 1: Sztynort           7.10  Przystanek 1: Radzieje            14.25 Przy szkole 

Przystanek 2: Sztynort Mały    7.15  Przystanek 2: Pilwa                 14.33  

Przystanek 3:Kamionek Wlk.  7.18  Przystanek 3: Łabapa              14.45  

Przystanek 4: Łabapa                7.30  Przystanek 3: Kamionek Wlk. 14.57  

Przystanek 5: Pilwa                   7.42  Przystanek 4: Sztynort  Mały   15.00  

Przystanek 6: Radzieje              7.50 Przy szkole Przystanek 5:Sztynort                15.05  

Razem dowożonych uczniów – 27 

 

Dowóz (kurs 2) 25 osób Lokalizacja  Rozwóz  (2 kurs) Lokalizacja  

Przystanek 1: Pniewo             7.15  Przystanek 1: Radzieje            14.25 Przy szkole 

Przystanek 2: Surwile            7.24  Przystanek 2: Kamionek Wlk14.34  



Przystanek 3: Kamień Duży 7.26  Przystanek 5:Tarławki            14.39  

Przystanek 4: Tarławki          7.29  Przystanek 6: Kamień Duży  14.42  

Przystanek 7:Kamionek Wlk.  7.36  Przystanek 7: Surwile             14.44  

Przystanek 8: Radzieje              7.45 Przy szkole Przystanek 8: Pniewo             14.55  

Razem dowożonych uczniów - 21 

 

13. Przez odległość w kilometrach przewozowych należy rozumieć podane odległości w 

kilometrach między szkołą a punktem zbornym (przystankiem). 

14. Ustalona w planie dowożenia trasa, kolejność punktów zbornych (przystanków) oraz godziny 

odjazdów może być zmieniona przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu celem 

dostosowania trasy, jak również w czasie realizacji zawartej umowy. W przypadku zmian 

Zamawiający i Wykonawca opracują nowy harmonogram dowozu. W przypadku konieczności 

zmiany trasy, lokalizacji przystanku lub punktu zbornego wykonawca zobowiązany będzie 

niezwłocznie podjąć niezbędne działania w celu uzyskania przewidzianych prawem zgód, 

uzgodnień i zezwoleń.  

15. Przewozy będą realizowane po drogach o różnej nawierzchni w tym: asfaltowych, 

utwardzonych, nieutwardzonych i gruntowych. 

16. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za bilety miesięczne (za cały bilet lub jego ½, jeżeli 

uczeń korzystał będzie z dowozu w jedną stronę) za faktyczne przewiezienie osób z punktu 

zbornego (przystanku) do szkoły oraz ze szkoły do punktu zbornego (przystanku) na trasach o 

długościach wyliczonych do 5 km, do 10 km, do 15 km, do 20 km według cen biletów 

miesięcznych wyszczególnionych w formularzu oferty do 5 km, do 10 km, do 15 km, do 20 

km,  

17. Do niniejszego zamówienia zastosowanie ma art.  5a.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

zgodnie z którym przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w 

celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uwzględnia się ulgi, o 

których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1. w/w ustawy  

18. Pozostałe warunki realizacji zamówienia  

1) W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach 

wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa szczególną uwagę należy zwrócić na wsiadanie, wysiadanie i 

przeprowadzanie dzieci na drugą stronę drogi.  

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(32)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(39)ust(3)&cm=DOCUMENT


2) Zakresy usług określone w zapytaniu są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla 

potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zlecenia mniejszej ilości poszczególnych usług w zależności od bieżących potrzeb. 

Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia 

nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości 

faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy.  

 

II.   Postanowienia ogólne: 

• Do niniejszego zapytania ma zastosowanie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub 

niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. 

• Unieważnienie postępowania lub niedokonanie wyboru oferty  nie może stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do 

roszczeń o zawarcie umowy. 

• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

• Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

• Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

  

III. Termin realizacji zamówienia 

Od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. 

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów:      

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

a) ważną Licencją na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z Ustawą o 

transporcie drogowym 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 60. 000,00 

PLN w przypadku składania ofert na min. 1 do maks. 3 części lub 120.000,00 PLN na 



więcej niż 3 części. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego 

załączonego dokumentu. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia aktualnie 

zarejestrowanymi, posiadającymi aktualne przeglądy techniczne i 

ubezpieczenie pojazdami w ilościach:  

• co najmniej 4 pojazdami przystosowanym do wykonywania przewozów uczniów  

w przypadku składania oferty na część I zamówienia 

• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów 

uczniów w przypadku składania oferty na część II zamówienia  

• co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do wykonywania przewozów uczniów 

w przypadku składania oferty na część III zamówienia  

• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów 

uczniów w przypadku składania oferty na część IV zamówienia  

• co najmniej 9 pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów 

uczniów w przypadku składania oferty na wszystkie części  

Pojazdy, o których mowa w punkcie III podpunkt 1 muszą spełniać następujące 

wymagania w zakresie ilości miejsc: 

− Dla Części I: o łącznej liczbie miejsc pasażerów z kierowcą i opiekunem co 

najmniej 18 w pierwszym pojeździe, o łącznej liczbie miejsc pasażerów z kierowcą 

i opiekunem co najmniej 26 w drugim pojeździe oraz o łącznej liczbie miejsc 

pasażerów z kierowcą i opiekunem co najmniej 60 w kolejnych dwóch pojazdach, 

przy czym -w jednym pojeździe o łącznej liczbie miejsc 28 a w drugim o łącznej 

liczbie miejsc 32, 

− dla Części II o łącznej liczbie miejsc pasażerów z kierowcą i opiekunem co 

najmniej 14 w pierwszym pojeździe i o łącznej liczbie miejsc pasażerów z 

kierowcą i opiekunem co najmniej 7 w drugim pojeździe, 

− dla Części III o łącznej liczbie miejsc pasażerów z kierowcą i opiekunem co 

najmniej 54 w jednym pojeździe lub w kilku pojazdach 



−  dla Części IV o łącznej liczbie miejsc pasażerów z kierowcą i opiekunem co 

najmniej 52 w dwóch pojazdach, przy czym -w jednym pojeździe o łącznej liczbie 

miejsc 29 a w drugim o łącznej liczbie miejsc 23, 

b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: tj. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji 

zamówienia opiekunami oraz kierowcami posiadającymi kwalifikacje do kierowania 

pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób. Ilość opiekunów i kierowców, którymi 

dysponuje Wykonawca musi odpowiadać liczbie pojazdów wykazanych na 

poszczególne części zadania, według zasady jeden opiekun  i kierowca w jednym 

pojeździe. Przez osobę opiekuna rozumie się osobę, która nie kieruje pojazdem.  

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w ust. 1 do oferty należy 

dołączyć 

1) Oświadczenie wypełnione zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. 

2) Ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z Ustawą o 

transporcie drogowym 

3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną min. 60. 000,00 PLN w przypadku składania ofert na min. 1 

do maks. 3 części lub 120.000,00 PLN na więcej niż 3 części. 

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego zgodnie z zapisami działu IV 

ust. 1 pkt 3 lit a) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

Propozycja treści wykazu została zamieszczona w niniejszym zapytaniu załącznik nr 

4 ) 

5) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Propozycja 

treści wykazu została zamieszczona w niniejszym zapytaniu załącznik nr 3 ) 

 

V. Osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Bożena Stępak – tel. 87 427 54 52; e- mail: bozena.stepak@zeas.wegorzewo.pl  

 

VI. Termin składania ofert : 28 grudnia 2017 r.  do godz. 1430 

 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert 

mailto:bozena.stepak@zeas.wegorzewo.pl


1. Oferta składana jest w wersji pisemnej i musi zawierać: 

•  wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1. 

•  oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  

nr 2 

• Ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z Ustawą o transporcie 

drogowym 

• dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną min. 60. 000,00 PLN w przypadku składania ofert na min. 1 do maks. 3 części 

lub 120.000,00 PLN na więcej niż 3 części. 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego zgodnie z zapisami działu IV ust. 1 pkt 3 lit a) wraz 

z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Propozycja treści wykazu została 

zamieszczona w niniejszym zapytaniu załącznik nr 4 ) 

• wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Propozycja treści wykazu została 

zamieszczona w niniejszym zapytaniu załącznik nr 3 ) 

• Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający 

może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 

poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile 

prawo do ich podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu 

wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez 

osoby uprawnione    

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane 

przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert. 

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z 

napisem „Oferta cenowa na „Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką szkół w 

gminie Węgorzewo  w okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.”.  

8. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby 

Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć 

również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie 

zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i 

jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu 

wewnętrznym oferty. 

9. Oferty nie spełniające wymienionych w ust. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.  

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w następujący sposób: 

1) Wykonawca na formularzu cenowym poda cenę brutto za wykonanie danej części 

zamówienia w okresie 1 miesiąca tj od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r. 

2) Na cenę oferty składa się  

a) cena usługi przewozów szkolnych na bilety miesięczne w okresie miesiąca 

(Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji wskazanych w druku oferta 

poprzez pomnożenie cen dla danej pozycji przez ilość jednostek. Wykonawca 

zsumuje wartość poszczególnych pozycji) 

b) cena usługi sprawowania opieki podczas przewozu w okresie miesiąca 

Suma wartości brutto ceny usługi przewozów szkolnych na bilety miesięczne w okresie miesiąca 

i ceny usługi sprawowania opieki podczas przewozu w okresie miesiąca stanowi cenę oferty. 

Ponadto zamawiający wymaga wskazania cen za jeden bilet miesięczny tj.. 

• za bilet do 5 km,  

• za bilet od 5,1-10 km  

• za bilet od 10,1-15 km  

• za bilet od 15,1-20 km 

 

2. Do niniejszego zamówienia zastosowanie ma art.  5a.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zgodnie z 

którym przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania 

obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1. 

w/w ustawy  

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(32)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(39)ust(3)&cm=DOCUMENT


3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 

koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją 

przedmiotu zamówienia.  

4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia.  

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.  

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach, 

w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób 

oferta zostanie odrzucona.  

8. Ceny jednostkowe biletów miesięcznych nie mogą ulec podwyższeniu przez cały okres 

realizacji usługi. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek  

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

VIII. Termin związania ofertą 

 

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 

30 dni. 

IX. Miejsce i sposób składania ofert 

 Oferty należy składać na adres Zamawiającego :  

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej 

Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie 

ul. Zamkowa 3 

11-600 Węgorzewo 

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie nastąpi w dniu 28. 12.2018 o godz14:45 w siedzibie Zamawiającego  



XI. Kryterium oraz sposób oceny ofert 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli 

zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

 

 

Załączniki: 

1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2  

3. wykaz osób – załącznik nr 3 

4. wykaz narzędzi– załącznik nr 4 

5. Projekt umowy – załącznik nr 5  

 

         Bożena Stępak 

        Dyrektor ZOEASiP w Węgorzewie 
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