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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 z siedzibą przy ul. Radarowej 26                           

w Gdańsku 

zaprasza do składania ofert 

na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów szkoły  

na lekcje religii do salki katechetycznej przy ulicy Jesiennej  13                                 

w Gdańsku 

z pominięciem procedury określonej w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pózn..zm.) stosownie od treści artykułu 4 punkt 8 ustawy. 

 

Przedmiotem postępowania jest wykonanie przewozu uczniów szkoły na lekcje religii do salki 

katechetycznej przy ulicy Jesiennej 13 w Gdańsku zgodnie z ustalonym harmonogramem na 

następującej trasie (zadaniu): 

1. Gdańsk – Matarnia ul. Radarowa 26 do Gdańsk – Matarnia ul. Jesienna 13 oraz Gdańsk – Matarnia 

ul. Jesienna 13 do Gdańsk – Matarnia ul. Radarowa 26 w każdy wtorek, środę i czwartek miesiąca  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych i dni, w których szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych. 

Kryterium wyboru: 

100% cena z uwzględnieniem poniższych warunków: 

Warunki udziału w postępowaniu: 

Posiadanie licencji (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającej do podejmowania                                    

i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób. 

Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający 

dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 

opublikowania ogłoszenia o składaniu ofert. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o składaniu ofert, 
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NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń 

wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

Posiadanie zdolności technicznej. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni 

sprawnymi technicznie pojazdami, odpowiednio wykwalifikowanym personelem (kwalifikacje 

wymagane przepisami prawa). Pojazdy, którymi dysponuje Wykonawca muszą spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia z dnia 31-12-2002 r. (Dz.U. nr 32 poz. 262 z późn. zmianami). Wykonawcy 

muszą dysponować doświadczonymi kierowcami zatrudnionymi na umowę o pracę. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób. Wykonawca powinien uwzględnić, że liczba przewożonych dzieci może 

wzrosnąć o dwoje dzieci na każdej z tras. 

Przewozy będą realizowane na zasadach obecnie zawartych i realizowanych umów w zakresie 

dowożenia uczniów Gminy Miasta Gdańska do placówek oświatowych. 

Przewidywany okres obowiązywania umowy na świadczenie usług przewozowych: 06.09.2022r. – 

31.12.2022r. 

Oferty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku przy ulicy 

Radarowej 26 

Termin składania ofert: do 01.09.2022r. 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyników zapytania ofertowego bez podawania 

przyczyny. 

Harmonogram: 

wtorek środa 

szkoła-salki salki-szkoła szkoła-salki salki-szkoła 

10.45 – 10.55 12.25 – 12.35 8.00 – 8.10 9.30 – 9.40 

12.50 – 13.00 14.20 – 14.30 9.50 – 10.00 11.20 – 11.30 

  13.45 – 13.55 15.15 – 15.25 

  15.35 – 15.45 17.05 – 17.15 
 

czwartek 

szkoła-salki salki-szkoła 

11.50-12.00 13.25-13.35 

13.45 – 13.55 15.15 – 15.25 

15.35 – 15.45 17.05 – 17.15 



 


