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  Poznań, 01.10.2020 

 

Rozeznanie rynku nr WI/R/02/09/2020 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera zaprasza do złożenia oferty cenowej na zapewnienie dowozu uczniów na 
zajęcia w ramach projektu „Informatyka się liczy!”, nr projektu: RPWP.08.01.04-30-0002/19, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i 
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 
Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO 2014-2020. 

1. ZAMAWIAJĄCY:   

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, os. Oświecenia 24/13, 61-206 Poznań. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

2.1. Wykonanie usługi transportowej związanej z zapewnieniem przewozu uczestnikom Projektu do 

miejsca ich zamieszkania przed/po zakończonych dodatkowych zajęciach do/z szkół podstawowych 

na terenie Gmin Skoki, Stęszew, Mosina, Kleszczewo wraz z zapewnieniem uczniom opieki w czasie 

przewozu; 

2.2. Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60172000-4, Nazwa kodu 

CPV: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje:  

3.1. Wykonanie usługi transportowej związanej z zapewnieniem przewozu uczestnikom Projektu do 

miejsca ich zamieszkania po zakończonych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz dowóz  i 

odwóz uczestników projektu na warsztaty do/z szkół podstawowych wraz z zapewnieniem uczniom 

opieki w czasie przewozu; 

3.2. świadczenie usług odbywać się będzie zarówno od poniedziałku do piątku, jak i w soboty, w  roku 

szkolnym 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022; 

3.3. Transport odbywał się będzie do/z następujących szkół podstawowych: 

3.3.1. SP w Modrzu, ul. Kościuszki 14, 62-060 Modrze, 

3.3.2. SP w Stęszewie, ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew,  

3.3.3. SP w Strykowie, ul. Bukowska 2, 62-060 Strykowo 

3.3.4. SP w Jeziorkach, ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew 

3.3.5. SP Specjalna Stęszew, ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew,  

3.3.6. SP Rogalin, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin,  

3.3.7. SP Krosno, Krosno, ul. Główna 43 62-050 Mosina,  

3.3.8. SP Daszewice, ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice,  

3.3.9. SP Pecna, ul.Szkolna 19 , 62-053 Pecna,  

3.3.10. SP Czapury, ul. Poznańska 78, 61-160 Poznań,  

3.3.11. SP w Skokach, ul. Poznańska2, 62-085 Skoki,  

3.3.12. SP w Jabłkowie, Jabłkowo 16, 62-285 Popowo Kościelne 

3.3.13. SP Zimin, Zimin 3, 63-006 Krerowo. 

3.4. Usługa transportowa obejmuje przewóz uczniów, którzy zamieszkują w miejscowościach należących 

do obwodu danej szkoły i zostały zrekrutowane do udziału w projekcie.  

3.5. Usługa obejmuje przejazdy w łącznej ilości około 9 600 km w ciągu trwania całego projektu, przy 

czym realizacja usługi może zostać przydzielona kilku wykonawcom; 

3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym z 

Zamawiającym;  
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3.7. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający długość tras w kilometrach oraz terminy w 

jakich należy zapewnić dowóz  i/lub odwóz uczniów z poszczególnych placówek Zamawiający 

sporządzi po zakończeniu rekrutacji; 

3.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusów/ busów oraz 

rozszerzenia lub zmniejszenia tras. 

3.9. O wykonanie usługi może ubiegać się Wykonawca, który: posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje 

personelem zdolnym do wykonania zamówienia, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 

do wykonania zamówienia, spełnia wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1907 z późn. zm.) i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do 

świadczenia tych usług. 

3.10. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający wykonanie części/całości zadania, 

przy założeniu, że: 

3.10.1. terminy przejazdu grup na trasach mogą się pokrywać, 

3.10.2. jeden kurs może dotyczyć kilku uczniów (wówczas wskazany byłby bus), 

3.10.3. w jednym kierunku mogą być odwożone łącznie dzieci z różnych grup zajęć (wówczas 

wskazany byłby autobus), 

3.10.4. danego dnia może odbyć się kilka kursów bądź żaden,  

3.10.5. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w 

pojeździe odpowiednio dla danej trasy. 

3.11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, które wynikną z ruchu pojazdów i 

przewozu dzieci, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z obowiązku ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

3.12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić opiekę i nadzór podczas przewozu uczniów z miejsca 

zamieszkania do szkół i z powrotem. 

 

4. TERMIN realizacji zamówienia: 10.10.2020-30.06.2022. 

 

 

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie przesyłając na adres mailowy:  wielkopolska@malyinzynier.pl lub 

papierowej w biurze projektu: Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań do dnia 7.10.2020. 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest  – Ewa Bednarek, kom. 790 511 237 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację zgodnie ze wzorem z Załącznika nr1 
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Załącznik nr 1 : Rozeznanie rynku nr: WI/R/02/09/2020 

 

Miejscowość ........................................... , dn.  ..........................  

 

 

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera 
os. Oświecenia 24/13 
61-206 Poznań 

 

Oferent (nazwa , adres)   
 
 
 
 
 
 

Numer telefonu 
 
 

Adres email 
 
 

 

Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na realizację  usługi dowozu i odwozu uczniów na zajęcia projektu: projektu 
„Informatyka się liczy!”, nr projektu: RPWP.08.01.04-30-0002/19,finansowanego z budżetu państwa oraz budżetu Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . 
 
 

Cena netto (PLN) za 1km 
 

 
 
 

Liczba jednostek  9 600 km 
 
 

Łącznie cena netto (PLN) za 
9 600 km 
 

 
 
 

 

Jednocześnie oświadczam, że posiadam: 
 
1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności; 
2. niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponuję personelem umożliwiającym realizację zamówienia; 
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 
 
 

 

 

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

      (pieczęć firmy)             (podpis osoby/osób uprawnionej/ych) 

 


