
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

GMINA GŁUBCZYCE 
reprezentowana przez  

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu 
48-100 Głubczyce; ul. Olimpijska 1 

Tel. (0)77 403 60 33 ; fax. 077 403 6035 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.glubczyce.pl 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przetarg nieograniczony na: 

„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 
i szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce  

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 
 

 
 

 

 

TRYB ZAMÓWIENIA.  

 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 144 000 euro z 

zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

nazywanej w dalszej części Prawem. 

 

 

 
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

 
1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2) FORMULARZ „OFERTA PRZETARGOWA” 

3) INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁACZNIKAMI 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu; 

 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

 Wzór zobowiązania 

4)   WZÓR UMOWY  
  

 

 

 
Głubczyce, 7 grudnia 2018r.                                                                   
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Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 
„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 

i  szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest „zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych 

przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 

02.09 do 20.12.2019r. zgodnie z zakresem obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu i 

odwozu”. 

2. Na każdej linii określonej w załączniku nr 5, opiekę ma sprawować osoba, która ukończyła 18 rok 

życia. 

3. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga w niniejszym zamówieniu, aby 

osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 917,  z późn. zm.) 

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa został określony w § 4 

(Postanowienia dotyczące zatrudnienia osób) wzoru umowy. 

4. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony. 

5. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV: 85.31.21.10-3 usługi w zakresie opieki nad 

dziećmi. 

          

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01 do 21.06.2019 i od 02.09 do 20.12.2019r. (184dni) 

 

1. W ramach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający umieszcza na stronie 

internetowej: http://bip.glubczyce.pl/61/12052/zarzad-oswiaty-kultury-i-sportu.html w formie plików do 
pobrania wzór umowy.  

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt.6 Prawa. 

3. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w 

walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.  

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób pełnoletnich na podstawie umowy o pracę.  

 

Oferta równoważna: 
Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich 

dokumentów potwierdzających tą równoważność. 
 

Dopuszcza się istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadkach określonych w art. 144 Prawa oraz w następującym zakresie i przy spełnieniu 

następujących warunków: 

1. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, 

termin; 

2. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno – prawnej, przekształceniem 

lub połączeniem z inną firmą; 

3. wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek strony umowy, a zmiana może nastąpić                 

w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i Strony umowy 

wyrażą na nią zgodę. 
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Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 
„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 

i  szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 

 
 

 

 

………………………………. 

   /pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

 

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu 

ul. Olimpijska 1 

48-100 Głubczyce 

 

  

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

Nazwa Wykonawcy* ............................................................................................................ ......... 

Adres Wykonawcy* ...................................................................................................................... 

NIP* .................................................  Regon ................................................................... 

Telefon* ..........................................  Faks ...................................................................... 

E – mail *.......................................... 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika   

 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na: zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do 

publicznych przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 

02.09 do 20.12.2019r.” 

 

 Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………….. 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

1. zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i wzorze umowy za:      

a) cenę netto za 1 dzień  sprawowania opieki na wszystkich liniach ………………………………..zł 

b) podatek VAT za 1 dzień od sprawowania opieki na wszystkich liniach……. %  - ………………zł 

c) cena brutto (poz. a + poz. b) za 1 dzień  sprawowania opieki na wszystkich liniach ….…………zł 

d) cena netto za 184 dni sprawowania opieki na wszystkich liniach…………………………………zł  

e) podatek VAT za 184 dni od sprawowania opieki na wszystkich liniach…….. %  -  …….……… zł 

 

f) cenę brutto ( poz. d + poz. e ) zamówienia .………………………..… zł 

 

(słownie:……………………………………………………………………………………….……………………….. zł  

 

2. do realizacji zamówienia zatrudnionych będzie  (podać ilość osób) ……….osób z co najmniej 6-cio miesięcznym 

okresem zatrudnienia jako opiekun sprawujący opiekę w czasie przewozu w ostatnich 2 latach.  

3. oferujemy termin płatności .…….. dni.  

4. oferuje realizację zamówienia: od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.  

5. zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

6. jednocześnie informujemy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

7. jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
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o podatku od towarów i usług (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług i stosowany jest do 

transakcji sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 do tej ustawy), należy wskazać: 

a) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 

obowiązku podatkowego:        

………………………………………………………………………………..………………..** 

b) Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: …………..………………..………….…** 

 

**należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

8. jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 

9. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu / nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio nas 

dotyczących / zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14  

ust. 5 RODO*; 

*należy wykreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

11. oferta została złożona na .....................  ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

2) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania go w tym postępowaniu, 

3) Parafowany projekt umowy, 

4) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia Zał. Nr 4 

5) ……………………………… 

6) ……………………………… 

 

 

 

 

 

……………………… , dnia ………………… 

 

 

 

           .............................................................................. 
                                                             (podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tr.371.13.2018                                                                                                                       Strona 5 z 26  

Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 
„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 

i  szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
z załącznikami 

 
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu  warunków udziału w 

postępowaniu; 

2. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

3. Wzór zobowiązania 
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający wykluczy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego 

zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Prawa. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie  zał. Nr 3 SIWZ tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Prawa (art. 22a ust. 3 Prawa). 

 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Prawa, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 

3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

4. Czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

zamówienie, których dotyczą. 

 

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza 

pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.    

Wzór zobowiązania załączono do SIWZ. – zał. Nr 3 
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WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU  

 

1. Do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 Prawa). 
Wzór oświadczenia załączono do SIWZ. – zał. Nr 1 

 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 2 niniejszego 

rozdziału dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,                

o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału. W przypadku wykazania doświadczenia lub zdolności 

zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” 

załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia lub zdolności zawodowej 

wystawione przez podmiot udostępniający.    

 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu                     

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału Wykonawca wypełnia część dotyczącą 

żądania Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 Wzór oświadczenia załączono do SIWZ. – zał. Nr 2 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust. 1 i 2 Prawa. 

W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem 

przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym 

wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała 

się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie 

wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 Prawa. W postępowaniu 

prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust. 3 Prawa 

 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust. 2 Prawa): 

a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa,  

Zamawiający samodzielnie pobierze ww. dokument, jeśli będzie można go uzyskać z ogólnodostępnej i 

bezpłatnej bazy danych; 

b. oświadczenie o zatrudnieniu opiekunów o których mowa w SIWZ na podstawie umowy o pracę; 

c. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                     

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Prawa, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego 
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w pkt. a (§ 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

 

1. Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów. 

2. Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Zarząd Oświaty kultury i Sportu  

48-100 Głubczyce, ul. Olimpijska 1, sekretariat- pokój 10. 

3. Godziny urzędowania – pon. – pt. 7
00

 – 15
00

. 

4. W przypadku przekazu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie  potwierdza  fakt  jego  otrzymania.  Numer faksu Zamawiającego +48 77 403-60-33; 

 adres e-mail: zokisglubczyce@wp.pl. 

5. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną: 

- pytań i odpowiedzi;  

- modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

- informacji dotyczących zmian ogłoszenia; 

- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;  

- informacji o wyniku postępowania. 

 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 Ryszard Rzym – tel. 77 403-60-34. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

   

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 

 

 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. 

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. O wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 

sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale pt. „Informacje o sposobie 

porozumiewania się”. Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia do  procedury pn. „zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu”. 

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa. 

6. Odpowiedzi na pytania do SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby 

upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 

8. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby. 

9. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres 

Zamawiającego: 

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu 
48-100 Głubczyce 

ul. Olimpijska 1 pok. Nr 10 (sekretariat) 
i winna być z dopiskiem: 

„Oferta przetargowa na zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu” 
 

mailto:zokisglubczyce@wp.pl
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Opakowanie również winno być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

10.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty.  

 

 

INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA 

 

1. Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga 

załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z 

wypisem z właściwego rejestru lub poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa 

składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.  

2. Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia i dokumenty mają być podpisane przez 

osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                  

o działalności gospodarczej.  

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, tj. konsorcjum i spółki cywilnej, na podstawie art. 

23 ust. 2 Prawa ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i 

do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Żądane przez Zamawiającego oświadczenie podpisuje ten sam 

pełnomocnik. 

4. W przypadku gdy spółka cywilna nie ustanowi pełnomocnika, ofertę i oświadczenia podpisują wszyscy 

wspólnicy spółki cywilnej. 

5. Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia”, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Prawa oraz przez podwykonawców, składane są w 

oryginale.   

6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5  

składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

7. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem. 

8. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo wspólnie 

ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, 

którego z  nich dotyczą. 

9. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym 

podpisem.     

10. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca (konsorcjum firm) przed podpisaniem umowy 

przedstawił umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 
11. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, 

podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, 

pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia 

publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 

12. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim 

obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na 

wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego. 

13. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w 

porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz 

której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia 

informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej 

przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela 

mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność 

karna z art. 305 Kodeksu karnego. 

14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż                 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem 
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otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 

Prawa, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ma prawo zastrzec je jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia winien wykazać, że dane 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.  

16. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                     

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów              

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWAZANIU DANYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głubczyce z siedzibą w Głubczycach przy ul. 

Niepodległości 14. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Dragan, e-mail: t.dragan@hunczynski.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp.   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego);   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

mailto:t.dragan@hunczynski.pl
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9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Oferty należy składać w : 
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu; 48-100 Głubczyce; ul. Olimpijska 1 pok. Nr 10 (sekretariat) 

do dnia 17 grudnia 2018 r., do godziny 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie  10:15  w siedzibie Zamawiającego, 

pod adresem jak wyżej. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 Prawa niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

www.bip.glubczyce.pl informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.        

 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Podstawą określenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzenia Wykonawcy są warunki określone               

w  SIWZ, załącznikach oraz wzorze umowy. 

2. Cenę oferty (wartość brutto) należy podać  w formularzu  „OFERTA  PRZETARGOWA”. 

3. Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług (VAT 23%). 

4. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym opakowania, oznakowania, stosownego ubezpieczenia przewozowego, spedycji, 

załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego, wyładunku. 

5. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa dokona poprawienia w ofercie Wykonawcy omyłek 

rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek.   

 

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

 

Przy ocenie ofert będą obowiązywały następujące kryteria przedmiotowe: 

I kryterium: 

- cena (waga 60%) – maks. 60 pkt. 

 

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:  

(Cn : Cb) x 60,   

gdzie:  

Cn - najniższa oferowana cena spośród nieodrzuconych ofert,  

Cb - cena oferty badanej. 

 

II kryterium:  

- Ilość zatrudnionych pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z co najmniej 6-cio 

miesięcznym stażem jako opiekun sprawujący opiekę w czasie przewozu uczniów w ostatnich 2 latach  

(waga 20%) – maks. 20 pkt. 

 

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg poniższej skali 

 

1 opiekun  – 5% (5 pkt) 

2 opiekunów  – 10% (10 pkt) 

3 opiekunów  – 15 % (15 pkt) 

4 opiekunów   – 20 % (20 pkt) 

i więcej 
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III kryterium: 

- wydłużenie terminu płatności (waga 20%) – max. 20 pkt.  

 - o co najmniej 7 do 13 dni 10% (10 pkt) 

 - o co najmniej 14 dni 20 % (20 pkt) 

Uwaga: 

1. Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie z 

poniższym wzorem: 

 

P = C+O+T 

Gdzie: 

 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 

 

O – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ilość zatrudnionych pracowników skierowanych do 

realizacji zamówienia z co najmniej 6-cio miesięcznym stażem jako opiekun sprawujący opiekę w czasie 

przewozu w ostatnich 2 latach 

 

T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium wydłużenie terminu płatności 

 

P – łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach 

 

Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów będzie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wybierze ofertę z 

największą ilością opiekunów określonych w kryterium nr II. Jeżeli i w tym przypadku nie będzie można 

dokonać wyboru oferty, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 

 

1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich 

uczestników postępowania faxem lub elektronicznie i pisemnie oraz zamieści informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa                                 

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa. 

Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie                  

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 

 

 

SANKCJE I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności określone szczegółowo w załącznik Nr 1 do wzoru umowy. 

2. Oświadczenie o zatrudnieniu opiekunów na podstawie umowy o pracę wraz z podpisanymi przez nich 

zakresami czynności, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 
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przedmiotowej umowy zapewnienia opieki dzieciom w czasie przewozu pod rygorem odstąpienia od jej 

podpisania. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy, odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zakresie obowiązków czynności opiekuna, 

poprzez żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu. 

4. Nieprzedłożenie wymaganego oświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt. 3 w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej dla Wykonawcy w wysokości 

1000 zł. 

5. W przypadku zmiany opiekuna  w czasie trwania umowy, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.2 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 5 dni od zaistniałej zmiany. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy oświadczeń, o których mowa powyżej 

w każdym czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Prawa, przysługują podmiotom,                  

o których mowa w art. 179 Prawa. 

Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz w terminach opisanych w art. 182 

Prawa. 

 
 

Komisja przetargowa: 

 

1. Marynowicz Mieczysław 

2. Rzym Ryszard  

3. Bartosz Dzieża  

 

 

    ZATWIERDZAM 

   Dyrektor ZOKiS 

Stanisław Krzaczkowski 
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Załącznik nr 1 

Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 
„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 

i  szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 
 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Działając w imieniu: 

nazwa (firma) Wykonawcy:  ................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres Wykonawcy:  .............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………….……. 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „zapewnienie opieki 

dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.”, oświadczam, że: 

a) Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, 

b) Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

c) w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ……… Prawa (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Prawa Wykonawca 

podjął następujące środki naprawcze: ….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się                    

w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………..………………………………………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
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a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia                          

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane                          

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

 

INFORMACJA O POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

Jednocześnie oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję polega na zdolnościach następujących 

innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

nazwa (firma) podmiotu: ..................................................................................................................................... 

adres podmiotu: ................................................................................................................................................... 

zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach 

podmiotu trzeciego: ............................................................................................................................................. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję zamierza powierzyć następującym podwykonawcom 

następujące części zamówienia: 

nazwa (firma) podwykonawcy: ........................................................................................................................... 

adres podwykonawcy: ......................................................................................................................................... 

zakres prac: ……................................................................................................................................................. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

.............................................................                                                                  ........................................................................      

          miejscowość, data                                                                                                (podpisy i pieczęcie imienne osób 

                                                                            reprezentujących Wykonawcę) 
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Załącznik nr 2 

Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 
„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 

i  szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 
 

 

 

 

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 

 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….………..………………….. 

 

………………………………………………………………………….……..……………. 

 

Adres Wykonawcy:   …………………………………………………….………………... 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Informuję, że:  

 

• nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa, z żadnym                               

z wykonawców z listy Wykonawców biorących udział w niniejszym zamówienia publicznym.*  

 

• należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa, z wykonawcami z listy 

Wykonawców biorących udział w niniejszym zamówienia publicznym.* 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej 

z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

 

 

         ………………………………………………………………… 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę) 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 

5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. 

Dokument należy złożyć w oryginale. 
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Załącznik nr 3 

Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 
„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 

i  szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 
 

 

 

Zobowiązanie 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
nazwa podmiotu udostępniającego 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
nazwa podmiotu przyjmującego 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

okres (czas) jakiego dotyczy udostępnienie 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

zakres udziału innego podmiotu 

(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw) 

 

 

 

………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę  

(np. konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział – podwykonawstwo, oddelegowanie osób) 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

charakter stosunku prawnego Wykonawcy z podmiotem udostępniającym  

(np. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) 

 
 

 

 

 

 

 ……………………………………………….. 
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  

                                                   podmiot udostępniający) 
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Załącznik Nr 4 

Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 
„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 

i  szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 
 

 

 

              

 
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia posiadających co najmniej 6-cio miesięczny staż 

jako opiekun sprawujący opiekę w czasie przewozu uczniów w ostatnich 2 latach: 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Oświadczam, że w/w osoby posiadają co najmniej 6-cio miesięczny okres zatrudnienia jako opiekun 

sprawujący opiekę w czasie przewozu uczniów w ostatnich 2 latach. 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….......……...........………………. 

                                                            (podpisy i pieczęcie imienne osób  

                                                              reprezentujących Wykonawcę) 
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Oznaczenie sprawy: Tr. 371.13.2018 
„zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli 

i  szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce 

w terminie od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r.” 
 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

 

 

Harmonogram sprawowania opieki nad dziećmi w czasie przewozu do publicznych przedszkoli  

i szkół podstawowych z terenu Gminy Głubczyce w terminie 

od 02.01 do 21.06.2019r. i od 02.09 do 20.12.2019r. 

 
 

LINIA I 

 

DOWÓZ       ODWÓZ 

= = = = = =        = = = = = =  

 
    dot.: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek   dot.: Czwartek 

            = = = = = = = = = = = = = = = = = =          = = = = = =  

   

7
10

 Chróstno             
Ciermięcice         
Braciszów   I       

Braciszów           

Mokre Kolonia             

7
28

 ZS Pietrowice 

 

7
40

 Zubrzyce                 

Zubrzyce szkoła      

P. Zopowy 

8
00

 ZS Pietrowice 

 

Braciszów             

Braciszów   I         

Ciermięcice           
Chróstno                
Zubrzyce                

Zubrzyce  szkoła    

8
31

 P Zopowy 

 

12
45

 SP Nr 1 

Przedszkole PGR Sady 

Lwowiany                           

Gł-ce Las                             

Kwiatoniów                         

 

13
25

 SP Gołuszowice 

Nowe Gołuszowice          

Głubczyce SP nr 3     

 

14
25

 SP Nr 1 

SP Nr 3  

PGR Sady                   

Lwowiany                   

Kietlice                            

 

15
20

 SP Lisięcice 

Bernatów 

Kietlice 

Ściborzyce                   

Pomorzowiczki 

Pomorzowice               

Klisino szkoła                  

 

 

 

                    

12
45

 SP Nr 1 

Przedszkole PGR Sady 

Lwowiany                           

Gł-ce Las                             

Kwiatoniów                         

 

13
25

 SP Gołuszowice 

Nowe Gołuszowice          

Głubczyce S nr 3     

 

14
25

 SP Nr 1 

SP Nr 3  

PGR Sady                   

Lwowiany                   

Kietlice                            

Ściborzyce                  

Pomorzowiczki                

Pomorzowice             

Klisino  szkoła                

Ściborzyce 

Kietlice 

 

15
20

 SP Lisięcice 

Bernatów 

Kietlice 

Ściborzyce                   

Pomorzowiczki 

Pomorzowice               

Klisino szkoła                  
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LINIA II 

 

 

DOWÓZ            ODWÓZ 

= = = = = =              = = = = = =   

 

       dot.: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek    

                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   

 

6
55

 Pielgrzymów                 

Dobieszów                    

Równe Spółdzielnia      

Równe                           

Gołuszowice                

7
12

 SP Gołuszowice  

                             

Gadzowice                           

SP Nr 3  

7
25

 SP Nr 1 

 

Widok   

Debrzyca                        

Grobniki 

Grobniki skrzyż.                    

7
47

 SP Grobniki     

7
52

 SP Nr 2                  

7
55

 SP Nr 3 

13
00

 SP Zopowy 

Zubrzyce   szkoła         

Zubrzyce                      

 

13
11

 SP Zopowy 

Zopowy Osiedle        

 

13
25

 ZS Pietrowice 

Radynia                    

Mokre Kolonia         

Mokre                       

Braciszów                  

Braciszów  I               

Ciermięcice               

Chróstno                    

Zubrzyce                   

Zubrzyce szkoła 

         

15
00

 ZS Pietrowice 

Braciszów 

Braciszów I 

Ciermięcice 

Chróstno 

Zubrzyce 

Zopowy 

Zopowy Osiedle   
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LINIA III 

 

DOWÓZ       ODWÓZ 

               = = = = = =                                = = = = = =   

  

dot.: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 

                              = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

7
01

 Zopowy Osiedle 

Zopowy 

Mokre                

Mokre Kolonia             

Radynia                        

7
20

 ZS Pietrowice 

 

Opawica                      

Lenarcice                     

Krasne Pole    II           

Krasne Pole                 

Krasne Pole    I            

Chomiąża                    

7
55

 ZS Pietrowice 

13
10

 SP Gołuszowice 

Równe                              

Równe Spółdzielnia         

Dobieszów I                     

Pielgrzymów                    

 

13
25

 ZS Pietrowice 

Chomiąża                         

Krasne Pole   I                  

Krasne Pole                      

Krasne Pole   II                 

Lenarcice                          

Opawica                          

 

15
00

 ZS Pietrowice                
Mokre  Kolonia                           

Mokre  

Radynia 

Opawica                

Lenarcice 

Krasne Pole  I                   

Krasne Pole                      

Krasne Pole  II                  

Chomiąża       
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LINIA IV 

 
 

 

DOWÓZ        ODWÓZ 

 = = = = = =         = = = = = =   

 

   dot.: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 

                            = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

7
00

 Klisino 

Pomorzowice 

Pomorzowiczki              
Ściborzyce 

Kietlice               

Bernatów                    

7
30 

SP Lisięcice 

 

Studzienica                 

Zawiszyce   Wieś       

Zawiszyce                  

7
55 

SP Lisięcice 

 

Kietlice                      

Ściborzyce                 

Pomorzowiczki                  

Stara Wieś                          

Sławoszów                         

Tarnkowa                   
Gł-ce Las           

8
45

 SP Nr 3 

8
50

 SP Nr 1 Gł-ce         

 

 

 

13
40

 SP Lisięcice 

Bernatów 

Kietlice  

Ściborzyce                   

Pomorzowiczki 

Pomorzowice                   

Klisino szkoła 

 

14
30

 SP Nr 3  

SP Nr 2 

Grobniki  szkoła            

Grobniki  skrzyż.           

Grobniki                        

Debrzyca 

Widok       

 

15
25

 SP Nr 3 

Gadzowice                        

Gołuszowice  I                  

Równe                        

Równe  Spółdz.          

Dobieszów                 

Pielgrzymów  

Mokre Kolonia 
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LINIA V 

 

DOWÓZ            ODWÓZ 

 = = = = = =            = = = = = =   
   dot.:  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek   

    = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = =  

 

7
00

 Bernacice                         

Bernacice Górne              

Nowa Wieś                     

7
14

 SP Bogdanowice  

 

N. Gołuszowice              

Krzyżowice                    

7
34

 SP Bogdanowice 

 

 Nowy Rożnów                 

SP Nr 1 Głubczyce 

7
54

 SP Nr 3 

 

Kwiatoniów                

Gł-ce Las                           

Lwowiany       

PGR Sady                   

8
45

 SP Nr 1 

13
00

 SP Grobniki 

Debrzyce                     

Widok 

 

14
30

 SP Bogdanowice 

Nowa Wieś 

Bernacice Górne 

Bernacice 

 

14
55

 SP Bogdanowice  

Krzyżowice              

N. Gołuszowice       

 

15
20

 SP Nr 3 

SP Nr 1 

Nowy Rożnów 

 

15
30

 SP Nr 3 

15
35

 SP Nr 2 

Grobniki   szkoła            

Grobniki skrzyż              

Grobniki                          

Debrzyca 

Widok       
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LINIA VI 
 

 

DOWÓZ       ODWÓZ 

 = = = = = =        = = = = = = 

   

   dot.: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 

            = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

7
15

 Nowe Sady                 

7
23

 ZS Lisięcice  

 

Królowe                       

7
40

 SP Lisięcice  

 

Kietlice                        
Ściborzyce                   
Pomorzowiczki            
Pomorzowice               
8

10
 SP Klisino  

 

Klisino                 

Pomorzowice      

P Ściborzyce 

SP Nr 3 

8
47

 SP Nr 1 Głubczyce 

 

13
00

 SP Klisino 

Pomorzowiczki 

Pomorzowice                    

Ściborzyce                   

Kietlice                        

 

13
40

 SP Lisięcice 

Grudynia 

Nowe Sady                  

 

14
03

 SP Lisięcice 

Królowe 

Zawiszyce                    

Zawiszyce  Wieś          

Studzienica                   

 

15
15

 SP Lisięcice 

Grudynia 

Nowe Sady                  

 

15
38

 SP Lisięcice 

Królowe 

Zawiszyce                    

Zawiszyce  Wieś          

Studzienica                   
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LINIA VII 

 

 

DOWÓZ      ODWÓZ     
 = = = = =       = = = = =  
dot.: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek   dot.: Czwartek 

      = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =           = = = = =  

    

7
50

 Lwowiany                    

PGR Sady                        

SP Nr 3 

8
00

 SP Nr 1 

 

14
25

 SP Nr 3 

Gadzowice                        

Gołuszowice  I                  

Równe                        

Równe  Spółdz.          

Dobieszów                 

Pielgrzymów  

 

15
20

 SP Nr 1 

SP Nr 3 

Gł-ce Sady 

Lwowiany 
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LINIA VIII 
 

 

                                           ODWÓZ 
                          = = = = = =  
 
                dot.: Poniedziałek. Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 

               = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 15
20

 SP Nr 3  

SP Nr 1 

Głubczyce Las 

Kwiatoniów 

Kietlice 

Ściborzyce 

Pomorzowice 

Klisino     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

        

 

             

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 


