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PUBLICZNY KONKURS OFERT 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Konina do Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie wraz z zapewnieniem opieki podczas 

przejazdu w roku szkolnym 2022/2023. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto. 

I. Określenie zamawiającego 

Miasto Konin – reprezentowane przez Prezydenta Miasta  

NIP 6652899834,  REGON 311019036 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski  w Koninie ,62-500 Konin, Pl. Wolności 1, 

Strona: www.konin.pl 

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: 

Od godz.8:30 do 15:30 

Danuta Nowak tel. 63 2401182  

e-mail:danuta.nowak@konin.um.gov.pl 

II. Definicje podstawowych pojęć i określeń 

Wyrażenia i skróty używane w zapytaniu ofertowym oznaczają: 

1. Zamawiający – Miasto Konin; 

2. Wykonawca – podmiot, z którym Zamawiający zawrze umowę, na warunkach 

określonych we wzorze Umowy, załączonym do Zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie 

Spółdzielnie Socjalne, działające na podstawie ustawy z dnia 27.04.2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych lub właściwych przepisów członkowskich Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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III. Miejsce i termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia :1 września 2022 r. – 23 czerwca 2023 r. 

Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków, w jakich powinien być wykonywany 

dowóz uczniów do Ośrodka oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć,  

a także faktyczna ilość uczniów korzystających z dojazdów, ustalone będzie pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym przed datą 1 września 2022 r. 

Miejsce wykonania zamówienia: dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta 

Konina do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz i opieka w trakcie dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  

w Marianowie gm. Sompolno. Przewóz uczniów dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się 

będą zajęcia dydaktyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 

2022/2023 z wyjątkiem dni, w których zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej. Planowana 

liczba uczniów dowożonych – 4.Ilość uczniów może ulec zmianie  

w trakcie trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie 

przewozu uczniów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 1 kierowcę i 1 opiekuna 

przewożonym uczniom, którzy będą postępować według następujących zasad: 

- opiekun będzie odbierał uczniów od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej 

wcześniej godzinie i po przywiezieniu na zajęcia będzie przekazywał uczniów pod opiekę 

nauczyciela, 

- po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał uczniów od nauczycieli z Ośrodka i po 

odwiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub 

upoważnionych osób. 

Pojazdem musi kierować osoba posiadająca wymagane uprawnienia i zdolna w świetle 

przepisów prawa do prowadzenia pojazdów. 

Z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać tylko uczniowie wskazane przez 

Zamawiającego. 

W przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi niezwłocznie, od 

powstania awarii, samochód zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne  

w ruchu drogowym. Pojazdy muszą posiadać ubezpieczenie OC. 

Wykonawca winien dowieźć uczniów do Ośrodka i z powrotem na trasie: 

……………………………………………………………………… do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego, Marianowo 9,62-610 Sompolno. 

Kursy realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. 
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V. Sposób przygotowania oferty: 

1.Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik do 

niniejszego zapytania (załącznik nr 1). 

2. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej kopercie z następującym napisem: 

Zapytanie ofertowe:  

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Konina do Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu  

w roku szkolnym 2022/2023. – Nie otwierać przed 19.08.2022 r.,godz.15:30 

Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Oświaty 

Pl. Wolności 1 

62-500 Konin  

VI. Miejsce i termin złożenia ofert 

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 

1,62-500 Konin, w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r., do godz.15:30. (data wpływu do 

urzędu),wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom. 

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska),jako 

termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki. 

VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za jednodniowy kurs  

(tam i z powrotem na trasie Konin – Marianów). 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zapytania ofertowego – stanowią wzór umowy na świadczenie usług przewozowych 

(załącznik nr 2). 

IX. Zamawiający zastrzega możliwość wyjaśniania lub uzupełniania treści oferty. 

 

                                                                                                           Kierownik Wydziału Oświaty 

         /-/ Małgorzata Hopen 
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