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Stanisławów, dn. 04.08.2020r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Gmina Stanisławów zaprasza do złożenia oferty na zadanie polegające na : 

 

Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

 

1. Opis zadania: 

Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

następujących trasach: 

Zadanie I 

Trasa : Wólka Piecząca – Rządza – Papiernia ( Zofka)  – Stanisławów – Wólka 

Czarnińska – Szymankowszczyzna – Borek Czarniński  
- długość trasy  ok.108 km 
- kursy rano: 
1. Wólka Piecząca ok. godz. 6:45 –  Borek Czarniński ok. godz. 7:15 
2. Borek Czarniński ok.godz. 7:45 – Wólka Piecząca ok. godz. 8:10 

3. Wólka Piecząca ok. godz. 8:10 – Borek Czarniński ok. godz. 8:40 
 

- kursy po południu: 
1. Borek Czarniński ok. godz. 15:00 – Wólka Piecząca ok. godz. 15:30 
2. Wólka Piecząca ok. godz. 15:30 – Borek Czarniński ok. godz. 16:00 

3. Borek Czarniński ok. godz. 17:30 – Wólka Piecząca ok. godz. 18:00 

 

 

Zadanie II 

Trasa : Cisówka – Pustelnik – Stanisławów – Wólka Czarnińska – 

Szymankowszczyzna – Borek Czarniński 
- długość trasy  ok. 114 km 

- kursy rano: 
1. Cisówka ok. godz. 6:30 – Borek Czarniński ok. godz. 7:00 

2. Borek Czarniński ok. godz. 7:30 – Cisówka ok. godz. 8:00 
3. Cisówka ok. godz. 8:00 – Borek Czarńiński ok. godz. 8:30 
 

- kursy po południu: 
1. Borek Czarńiński ok. godz. 15:45 – Cisówka ok. godz. 16:15 
2. Cisówka ok. godz. 16:15 – Borek Czarniński ok. godz. 16:45 

3. Borek Czarniński ok. godz. 17:15 – Cisówka ok. godz. 17:45 

 

 

2. Termin realizacji:  od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku, wyłącznie w dni 

nauki szkolnej. 
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3. Istotne warunki zapytania:  

1). Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy i rozkładów jazdy  

w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

2). Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji i ewentualnych korekt 

rozkład jazdy. 

3). Zaakceptowany rozkład jazdy Wykonawca na własny koszt umieści na 

wszystkich przystankach, na których będzie się zatrzymywał autobus. 

4). Wykonawca na własny koszt uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia 

(zaświadczenia) wymagane przepisami prawa, doświadczenia usług 

przewozowych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

5). Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia systemu biletowego oraz 

systemu zarządzania komunikacją, by Zamawiający  po zakończeniu danego 

miesiąca otrzymał dane dotyczące  ilości i rodzaju sprzedanych biletów 

miesięcznych i jednorazowych na poszczególnych liniach z uwzględnieniem 

konkretnych kursów. 

6). Wykonawca ma obowiązek przestrzegać rozkładu jazdy, utrzymywać 

pojazdy w należytym stanie technicznym, estetycznym zewnętrznym i 

wewnętrznym oraz prowadzić kulturalną obsługę pasażerów. 
7). Wykonawca będzie sprzedawał bilety jednorazowe i miesięczne 

uwzględniając ulgi przysługujące osobom uprawnionym zgodnie z 

obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi.  
8). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję cennika  

biletów miesięcznych i jednorazowych na poszczególnych trasach. 

9). Wykonawca na własny koszt zajmie się drukiem i dystrybucją biletów. 

10). Wpływy ze sprzedaży biletów stanowi przychód Wykonawcy. 

11). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług 

przewozowych w pełnym zakresie odpowiedzialności wobec pasażerów, w 

szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług 

przewozowych oraz szkód osobowych i rzeczowych powstałych w związku z 

wykonywaniem usług przewozowych ( w tym także szkód komunikacyjnych, 

na okres obowiązywania umowy). 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na 

poszczególne zadania. 
 

5. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: najniższa cena 

 

6. Warunki płatności: Za w/w usługi Zamawiający płacić będzie Wykonawcy cenę  za 

każdy wozokilometr przewozu po terenie Gminy Stanisławów, na podstawie 

comiesięcznej prawidłowo wystawionej faktury. 

 

7. Składanie ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2020r. godz. 10:00 w 

formie pisemnej w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym jak poniżej:   
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Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 

Urząd Gminy Stanisławów, 

05-304 Stanisławów, 

ul. Rynek 32. 

Sprawa Nr RIiOŚ.2710.21.2020 
Oferta na:  

„Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego” 

Nie otwierać przed dniem 12.08.2020 godz. 10:15 

 

8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Janusz Wieczorek 

tel. (25) 7575848. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można telefonicznie w 

poniedziałek w godz. 9-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 8-16. 

 

Załączniki: 

1. zał. nr 1- Druk oferty 

2. zał. nr 2- Wzór umowy 
3. zał. nr 3- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
     

 

 

 

 

         Wójt Gminy Stanisławów 

 

 

         /-/ Kinga Anna Sosińska 
 


