
 
 
 

Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl 

FORMULARZ ZP-400 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 Zamieszczenie obowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
 

 Zamówienia publicznego 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.1) NAZWA I ADRES 
 

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
przewozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Chojna w 
roku szkolnym 2007/2008 z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.  
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 

Nazwa:
Burmistrz Gminy
Adres pocztowy:
ul. Jagiellońska 4
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Chojna 74-500 zachodniopomorskie
Telefon: Fax:
091 4141485: 4141035 0914141117
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.chojna.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:

 Usługi 
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przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci szkolnych z terenu gminy Chojna 
autobusami do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 3.09.2007r. do 
20.06.2008r.z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.  
 
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 

 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
 

 Tak,  ilość częsci: 17  
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 

 Nie  
 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 
 
Data zakończenia 20/06/2008  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Informacja na temat wadium 
 
1500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); w fornie dopuszczonej 
ustawą. konto na które można wnieść wadium w pieniądzu 
03937000070000066420000002 z dopiskiem - dowóz uczniów do szkół  
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) 
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi specyfikacji 
istotnych warunków zmówienia i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo 
zamówień publicznych oraz złożą aktualne dokumenty : - aktualny odpis z 
właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; - zaświadczenie z ZUS lub KRUS o nie 
zaleganiu w opłatach ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed 
terminem złożenia oferty); - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie 
zaleganiu w płatnościach podatkowych (wystawione nie wcześniej niż 3 
miesięce przed terminem złożenia oferty); - aktualne dokumenty świadczące o 
uprawnieniach oferenta do przewozu osób (koncesje, aktualne badania 

Słownik główny
Glówny przedmiot 60.11.30.00-3
Dodatkowe przedmioty
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diagnostyczne, ubezpieczenie OC,NW); - dowód wniesienia wadium; 
zaparafowany wzór umowy; - oświadczenie o związaniu z ofertą; - 
oświadczenie że oferent posiada niezbędne doświadczenie, potencjał 
ekonomiczny i techniczny a także pracowników do wykonania zadania oraz 
wykaz osób, które będą wykonywały zadanie; Wszystkie aktualne dokumenty i 
oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

 Przetarg nieograniczony 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu: 
 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
 
Najniższa cena  
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
 

 Nie  
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia : 
 
www.bip.chojna.pl  
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
 
Urząd Miejski ul.Jagiellońska 4 74-500 Chojna  
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o 
sposobie uzyskania tego opisu: 
 
 
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody: 
 
 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
Data: 03/07/2007   Godzina: 09:30 
 
Miejsce: 
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Urząd Miejski ul.Jagiellońska 4 74-500 Chojna pokój nr 12  
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: 
 
Do: 01/08/2007  
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: 
 
nie dotyczy  
 

ZAŁĄCZNIK I 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH * 

 

 
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 
 
cena 1 km. przejazdu pojazdu z uczniami trasy 1-15 do następujących 
miejscowości - Brwice, Godków, Krzymów, Lisie Pole, Strzelczyn, Krajnik 
Górny i do Chojny;  
 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 

 
 
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 
 
Okres w miesiącach: 10  
 
4) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Najniższa cena  
 

 
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 
 
cena jednego biletu miesięcznego - trasa nr 16; dowóz dzieci na terenie Chojny 
do szkoły podstawowej nr 2;  
 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 

 
 
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie 1

Słownik główny
Główny przedmiot 60.11.30.00-3
Dodatkowe przedmioty

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie II

Słownik główny
Główny przedmiot 60.11.30.00-3
Dodatkowe przedmioty
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Okres w miesiącach: 10  
 
4) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Najniższa cena  
 
 
 
 

  
  

Publikacja ogłoszenia Korekta ogłoszenia

Przerwanie sesji Wydruk strony
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