
Usługa przewozu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima wraz z 

opiekunami na zajęcia z Hipoterapii  

Data publikacji: 11.08.2017  

Treść została opublikowana. 

UWAGA: Sprawdź zawartość treści oraz załączonych plików opublikowanego ogłoszenia.  

Informacje o ogłoszeniu 
Termin składania ofert 

do dnia 24-08-2017 

Nazwa zamawiającego 
POWIAT KRAPKOWICKI 

Numer ogłoszenia 
1049438 

Status ogłoszenia 
Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r., do godz. 

12.00 w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi 

Klienta, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Pani Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 342 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
77 40 74 342 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
Usługa przewozu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima wraz z opiekunami na 

zajęcia z Hipoterapii w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost 

kompetencji” odbywać się będzie na trasach: 

1. Krapkowice – Kamień Śląski – Otmęt – Krapkowice – Żużela – Racławiczki.  

(łącznie 65 wyjazdów od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. z wyłączeniem miesięcy 

lipiec i sierpień 2018 r.) 

2. Racławiczki – Żużela – Krapkowice – Otmęt – Kamień Śląski – Otmęt – Krapkowice – Żużela 

– Racławiczki. (łącznie 15 wyjazdów od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. z 

wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień 2018 r ) 

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

1. W dni od poniedziałku do piątku przejazdy odbywać się będą na trasie nr 1 (odebranie dzieci 

wraz z opiekunami z Krapkowic, przejazd do Kamienia Śląskiego oraz rozwiezienie dzieci do 

miejsca ich zamieszkania tj. do miejscowości Żużela, Racławiczki, Krapkowice - Otmęt). W 

soboty oraz dni wolne od zajęć szkolnych przejazdy odbywać się będą na trasie nr 2 (odebranie 

dzieci z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Żużela, Racławiczki, Otmęt – Krapkowice i 

przejazd wraz opiekunami do Kamienia Śląskiego na zajęcia, następnie powrót i rozwiezienia 

dzieci do miejsca ich zamieszkania).  

2. Przejazdy odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do soboty (z tym, że w od 

poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 17.00, a w soboty w godzinach 9.00 – 16.00) na 

podstawie harmonogramów uzgadnianych z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana 

Tuwima w Krapkowicach.  

3. Szczegółowy harmonogram przejazdów ustalany będzie z Wykonawcą na podstawie 



miesięcznych harmonogramów przedstawianych przez Zamawiającego do 28 dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc Wykonania. 

4. Ilość zamawianych przejazdów stanowi maksymalny zakres usługi. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości wyjazdów niż maksymalny zakres, a w takiej 

sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę 

za ilość stanowiącą różnicę między maksymalnym zakresem a ilością zleconą przez 

Zamawiającego i rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę. 

5. W cenę przewozu należy wliczyć postój na miejscu wykonywania hipoterapii (stajnia przy 

Instytucie Naukowo-Badawczym - Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim ul. Parkowa. 

Kategoria ogłoszenia 
Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 
Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki  

Opis przedmiotu zamówienia 
Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest przewiezienie osób na hipoterpię, która ma na celu przywrócenie 

uczestnikom sprawności psychicznej i fizycznej w możliwym do osiągnięcia w zakresie, 

korygowanie postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, kontakt z przyrodą, działanie 

motywacyjne, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu 

własnego ciała, poczucia rytmu, stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, 

zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie 

pozytywnych kontaktów społecznych. Efekty hipoterapii pozwolą uczestnikom na lepsze 

funkcjonowanie w otaczającym świecie 

Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. 

Juliana Tuwima w Krapkowicach wraz z 3 opiekunami na zajęcia z hipoterapii, które odbywać 

się będą w Kamieniu Śląskim w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost 

kompetencji” który jest realizowany przez Powiat Krapkowicki w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09 - 

Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 – Rozwój edukacji, 09.01.02 – Wsparcie kształcenia 

ogólnego w Aglomeracji Opolskiej. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Kod CPV 
60100000-9 

Nazwa kodu CPV 
Usługi w zakresie transportu drogowego 

Harmonogram realizacji zamówienia 
1. W dni od poniedziałku do piątku przejazdy odbywać się będą na trasie nr 1 (odebranie dzieci 

wraz z opiekunami z Krapkowic, przejazd do Kamienia Śląskiego oraz rozwiezienie dzieci do 

miejsca ich zamieszkania tj. do miejscowości Żużela, Racławiczki, Krapkowice - Otmęt). W 

soboty oraz dni wolne od zajęć szkolnych przejazdy odbywać się będą na trasie nr 2 (odebranie 

dzieci z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Żużela, Racławiczki, Otmęt – Krapkowice i 



przejazd wraz opiekunami do Kamienia Śląskiego na zajęcia, następnie powrót i rozwiezienia 

dzieci do miejsca ich zamieszkania).  

2. Przejazdy odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do soboty (z tym, że w od 

poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 17.00, a w soboty w godzinach 9.00 – 16.00) na 

podstawie harmonogramów uzgadnianych z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana 

Tuwima w Krapkowicach.  

3. Szczegółowy harmonogram przejazdów ustalany będzie z Wykonawcą na podstawie 

miesięcznych harmonogramów przedstawianych przez Zamawiającego do 28 dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc Wykonania. 

4. Ilość zamawianych przejazdów stanowi maksymalny zakres usługi. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości wyjazdów niż maksymalny zakres, a w takiej 

sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę 

za ilość stanowiącą różnicę między maksymalnym zakresem a ilością zleconą przez 

Zamawiającego i rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę. 

5. W cenę przewozu należy wliczyć postój na miejscu wykonywania hipoterapii (stajnia przy 

Instytucie Naukowo-Badawczym - Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim ul. Parkowa. 

Załączniki 
• zaproszenie do składania ofert  

Pytania i wyjaśnienia 
Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada 

uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób zgodnie z ustawą o transporcie 

drogowym tj. posiada aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego osób na 

podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 

1907). 

Potencjał techniczny 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować pojazdem: 

1) spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych pojazdów służących do przewozu zbiorowego osób oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia, 

2) posiadającym aktualne OC i NW. Ważne ubezpieczenie wymagane jest w całym okresie 

realizacji zamówienia, 

3) posiadającym taką ilość miejsc siedzących aby przewieźć jednorazowo minimalnie 13 osób + 

kierowca, 

4) wyposażony w klimatyzację, 

5) którego rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 2000. 

Warunki zmiany umowy 
w przypadku zmiany zapisów wniosku dofinansowania projektu pn. ,,Nowoczesne nauczanie 

naturalny wzrost kompetencji” celem dostosowania zapisów umowy do aktualnej wersji wniosku 

o dofinansowanie m.in. w zakresie terminu realizacji. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, 

sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/296110


języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez 

Wykonawcę 

2. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

1) kopię dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW dla pojazdu/ów 

przewożącego grupy. 

2) kopię dokumentów potwierdzających rok produkcji pojazdu/ów i ilość miejsc siedzących 

(dowód rejestracyjny), 

3) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania transportu 

drogowego osób 

Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 % 

2. Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 

gdzie: 

aa – najniższa cena ofertowa 

ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykluczenia 
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą 

podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający (beneficjent) 
Nazwa 
POWIAT KRAPKOWICKI 

Adres 
Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

opolskie , krapkowicki 

Numer telefonu 
774074300 

Fax 
774074332 

NIP 
1990111672 

Tytuł projektu 
Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji 

Numer projektu 
RPOP.09.01.02-16-0003/15-00 

Liczba wyświetleń: 1 
 


