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Janowice Wielkie, dnia 15.02.2018 r. 

Znak sprawy: UG.2710.TP.1.2018 

 

 

Zapytanie ofertowe 
(dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro) 

 

Zapraszamy do składania ofert w następującym zamówieniu: 

 
Zamawiający: 
Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

NIP 611-010-77-65 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usługi publicznego autobusowego regularnego transportu zbiorowego pasażerów z terenu 

miejscowości Trzcińsko i Janowice Wielkie poprzez zapewnienie połączeń z Jelenią Górą. 

 

Termin wykonania zamówienia:  

1.03.2018-30.06.2018 r. 

(dopuszcza się późniejsze rozpoczęcie z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury prawnej 

uruchomienia połączenia, jednak rozpoczęcie powinno nastąpić nie później niż 16 marca 2018 r.) 

 

Kryteria wyboru oferty: 

Ryczałtowa cena brutto usługi transportowej dla Zamawiającego za pełny okres zamówienia 1.03.2018-

30.06.2018 = 100%. 

Decyduje najkorzystniejsza tj. najniższa cena. 

Za pełny miesiąc przyjmuje się okres tylu dni, ile przypada w danym miesiącu. W sytuacji świadczenia usługi 

w niepełnym miesiącu, jej wartość wylicza się proporcjonalnie. 

Po otwarciu ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do składania ofert dodatkowych, 

które pozwolą wybrać najkorzystniejszą ofertę. 

 

Opis przedmiotu zamówienia – wraz z istotnymi postanowieniami umowy: 
-Wykonawca w okresie realizacji zamówienia posiada status przewoźnika drogowego w zakresie krajowego 

przewozu osób. 

 

- Wykonawca zapewnia co najmniej 6 par kursów (tj. kursów tam i z powrotem) dziennie w dni robocze od 

poniedziałku do piątku na trasie obejmującej Janowice Wielkie, Trzcińsko i Jelenią Górę.  

 

- Szczegółowy przebieg trasy i inne przystanki na terenie Gminy Janowice Wielkie i w Jeleniej Górze 

pozostawia się do decyzji wykonawcy. Jeden przystanek w Jeleniej Górze powinien mieć miejsce w pobliżu 

dworca PKP. Szczegółowy wykaz przystanków w Trzcińsku i Janowicach Wielkich zostanie uzgodniony 

między Wykonawcą a Zamawiającym po wyborze oferty. 

 

- Rozkład jazdy i jego modyfikacje są uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym. Dla realizacji 

zamówienia wymaga się, aby: 

a) pierwszy kurs zabierający pasażerów z Trzcińska i Janowic Wielkich do Jeleniej Góry wyjeżdżał ok. godz. 

5.00 (+/- 15 min.); powrót do Janowic Wielkich na następny kurs; 

b) drugi kurs zabierający pasażerów z Trzcińska i Janowic Wielkich do Jeleniej Góry wyjeżdżał ok. godz. 6.00 

(+/- 15 min.); powrót do Janowic Wielkich na następny kurs; 

c) trzeci kurs zabierający pasażerów z Trzcińska i Janowic Wielkich do Jeleniej Góry wyjeżdżał ok. godz. 7.00 

(+/- 15 min.); powrót do Janowic Wielkich na następny kurs; 

d) czwarty kurs zabierający pasażerów z Trzcińska i Janowic Wielkich do Jeleniej Góry wyjeżdżał ok. godz. 

11.00 (+/- 15 min.); powrót do Janowic Wielkich na następny kurs; 

e) piąty kurs zabierający pasażerów z Trzcińska i Janowic Wielkich do Jeleniej Góry wyjeżdżał ok. godz. 

13.00 (+/- 15 min.); powrót do Janowic Wielkich na następny kurs; 

f) szósty kurs zabierający pasażerów z Trzcińska i Janowic Wielkich do Jeleniej Góry wyjeżdżał ok. godz. 

14.50 (+/- 15 min.); powrót do Janowic Wielkich na następny kurs. 
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- Wykonawca wraz z fakturą po zakończeniu każdego miesiąca przedstawia raporty z kasy fiskalnej dotyczące 

liczby biletów na danym odcinku i rodzaju sprzedanych biletów (pełne, ulgowe) oraz ich sumarycznej wartości 

w każdym okresie miesięcznym. 

 

- Wykonawca dla realizacji zamówienia zapewnia przynajmniej 1 sprawny technicznie autobus o liczbie 

miejsc pasażerskich co najmniej 18, jak również zapewnia obsługę kierowcy oraz gwarantuje obsługę poprzez 

inny autobus lub innego kierowcę w sytuacji braku możliwości przejazdu podanym pojazdem przez 

przewidzianego kierowcę. 

 

- Zamawiający ustala wysokość biletu jednorazowego pełnego w okresie realizacji zamówienia na 

maksymalnie: 

a) 5,50 zł na trasie Janowice Wielkie- Jelenia Góra 

b) 5,50 zł na trasie Jelenia Góra – Janowice Wielkie 

c) 5,50 zł na trasie Trzcińsko- Jelenia Góra 

d) 5,50 zł na trasie Jelenia Góra – Trzcińsko 

e) 3,00 na trasie Janowice Wielkie – Trzcińsko 

f) 3,00 zł na trasie Trzcińsko - Janowice Wielkie 

 

- Powyższe ceny maksymalne obowiązują dla wszystkich przystanków w danej miejscowości, niezależnie od 

kilometrażu. Ceny połączeń na innych trasach zgodnie z przebiegiem trasy ustala samodzielnie Wykonawca. 

 

- Przychód ze sprzedaży biletów należy do Wykonawcy. 

 

- Zamawiający nie uczestniczy w żadnych innych kosztach realizacji zamówienia, w tym nie ponosi ryzyka 

okresowego zmniejszania się liczby pasażerów. 

 

- Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania i utrzymywania tabliczek przystankowych z rozkładem 

jazdy na wszystkich przystankach. Zamawiający nie przewiduje naliczania opłaty przystankowej. 

 

- Obsługa systemu sprzedaży biletów jest po stronie Wykonawcy. 

 

- Dopuszcza się, by Wykonawca korzystał z zasobów innych podmiotów (podwykonawców). 

 

- Za istotnie niezgodną z umową realizację zamówienia, w tym brak realizacji kursu m.in. z powodu 

nieobecności kierowcy, nieuzgodnienie zmian w rozkładzie, brak autobusu zastępczego na wypadek awarii, 

nalicza się karę umowną w wysokości 1 stawki dziennej w danym miesiącu za każdy dzień, w którym 

występuje niezgodna z umową realizacja zamówienia. 

 

- Okres wypowiedzenia umowy ustala się na 5 dni, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać 

złożone nie wcześniej niż 20 kwietnia 2018 r. 

 

- Zamawiający dokonuje płatności w terminie 21 dni od dnia przedstawienia faktur za kolejne zrealizowane 

okresy miesięczne. 

 

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 
Miejsce: Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, (sekretariat – I piętro) 

Termin: 21.02.2018 r. godz. 13.00. 

Oferty na formularzu ofertowym należy złożyć w kopercie z danymi wykonawcy oraz adnotacją „OFERTA 

– TRANSPORT”. 

Do formularza ofertowego należy załączyć: 

1) Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

autobusem, stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Do przedstawienia po wyborze oferty, ale przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą: kserokopię 

polisy OC na autobus świadczący usługę (podstawowy). Wykonawca po wyborze oferty powinien wystąpić o 

zezwolenie na przewóz na trasie. 

 

Osoba do kontaktów po stronie Zamawiającego: 

Miłosz Kamiński, tel. 75 75 15 124 wewn. 102, 100 

e-mail: sekretarz@janowicewielkie.eu 

 


