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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel.

58 6836164, faks 58 6836166 , strona internetowa www.cedry-wielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie usługi uzupełniającej do zamówienia pn.:

Świadczenie usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie na podstawie

zakupu biletów miesięcznych w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od 01.09.2015 r do

31.12.2016 r.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zadaniem pn.: Świadczenie usługi dowozu uczniów do

placówek oświatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie

trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od 01.09.2015 r do 31.12.2016 r. polegających na wykonaniu

następujących usług: 1.Świadczenie usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Cedry

Wielkie na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od

01.10.2015 r do 31.12.2016 r. Zamówienie obejmuje: 1)Przewóz 13 dzieci (dowóz do szkół i odwiezienie do

miejsca zamieszkania) w okresie trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych w latach dydaktyczno -

wychowawczych od 01.10.2015 r. do 31.12.2016 r. w dni nauki. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. z 2002r 46 poz. 432 z późn. zm.). 2)Transport będzie się odbywał na terenie Gminy Cedry Wielkie na

trasach i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym 3)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia

na określone dni innego niż ustalony rozkładu jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.

4)Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla uczniów uprawnionych do przejazdu wg wykazu

sporządzonego przez Zamawiającego i zatwierdzonego przez Dyrektorów poszczególnych placówek

oświatowych do 20 każdego miesiąca. Zamawiający najpóźniej do 25 każdego miesiąca w roku szkolnym
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przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów. 5)Ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci

do zniżek i ulg wynikających ze stosowanych przepisów. 6)Miesięczne bilety zostaną wydane Dyrektorom

poszczególnych placówek oświatowych w terminie do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w

którym będzie świadczona usługa w roku szkolnym ( w miesiącu lutym do 26 na miesiąc marzec). 7)Ilość

kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno - wychowawczego może ulegać zmianie. W

przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowózkę na warunkach

podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia

dodatkowych opłat z tego tytułu. 8)Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie

zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych. 9)Szacowana liczba dzieci - 13 10)Usługa będzie

realizowana zgodnie z postanowieniami umowy nr 103/2015 z dnia 13.08.2015 roku 2.Wymagana jest należyta

staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody

wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 4.Przewóz dzieci będzie się odbywał

zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

wprowadzenia zmian do harmonogramu. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części

zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.11.20.00-6.

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Tryb z wolnej ręki w niniejszym postępowaniu zastosowano z uwagi na udzielenie dotychczasowemu

wykonawcy usługi zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia

podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Do powyższego

postępowania zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

PLUS EXPRESS Spółka Jawna Bogdan Joszczuk & Witold Schwill, ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020

Cedry Wielkie, kraj/woj. pomorskie.
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