
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin 
na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych 

w 2018 roku.

1. Zamawiający: Gmina Lubin, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin
2. Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, projektów oświatowych (jak w tabeli 1) 
i innych przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubin w 2018 roku, które mogą pojawić się w trakcie roku.

3. Szczegółowy opis zamówienia: 
Okres realizacji usługi:  od lutego do grudnia 2018r. Realizacja usługi obejmować będzie zabezpieczenie 
transportu w terminach wynikających z Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych na 2018 rok, terminach 
uczestnictwa  reprezentacji  Gminy  Lubin  w  imprezach  sportowych  organizowanych  przez  inne  podmioty, 
terminach imprez kulturalnych-oświatowych (planowane terminy wskazane zostały w tabeli nr 1) oraz na inne  
przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku, które mogą pojawić się w trakcie roku – jak w tabeli nr 2
Liczebność grupy  tj.  liczba osób przypadających do jednorazowego przewiezienia: minimalna liczebność 
grupy  –  11,  maksymalna  liczebność  grupy  200.  Opieka  nad  dziećmi  i  młodocianymi  zapewniona  przez 
Organizatora imprezy. Tabor winien być dostosowany do ilości przewożonych osób.
Długość trasy w obie strony:  minimalna długość jednorazowego przewozu około 20 km, maksymalna 
około 150 km (w przypadku realizacji przejazdów jak w tabeli nr 1).
Planowana ilość przejazdów: wg zestawienia imprez stałych (tabela nr 1) z zastrzeżeniem, iż ich faktyczna 
realizacja nastąpi po każdorazowym zleceniu przez Zamawiającego:

Tabela nr 1 Ceny ryczałtowe dla planowanych imprez stałych

Lp. Nazwa 
Imprezy

Przypuszcza
lna trasa 

przejazdu*

Miejsce 
docelowe

Przewidywalny 
termin/godzin
a rozpoczęcia 

imprezy**

Przypuszc
zalna 
ilość 

wyjazdów

Maksymalna 
łączna ilość 

osób

Przypuszc
zalne 

godziny 
postojowe 

w 
godzinach

Minimalna 
liczba do 
realizacji 

przewozu***

Rodzaj 
transportu 

(bus, 
autobus)

Cena 
netto 
w zł

Cena 
brutto 
w zł

1

Gminny Halowy 
Turniej Piłki 

Nożnej 
Dziewcząt do 

lat 15

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce, Lubin

Lubin 23.02.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

2

Powiatowo-
Gminny Turniej 
Halowej Piłki 

Nożnej 
Chłopców do lat 

13

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce, Lubin

Lubin 01.03.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

3

Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej 

Szkół 
Podstawowych

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce

Szklary 
Górne

15.03.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

4

Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej 

Szkół 
Podstawowych

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce

 Siedlce 22.03.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

5

Powiatowo-
Gminny Turniej 
Bezpieczeństwa 

w Ruchu 
Drogowym 

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce, 

Chróstnik

Miasteczko 
Ruchu 

Drogowego 
w 

Chróstniku

24.04.2018r. 
od godz. 09:00 1 50 4 2

6

Gminny Turniej 
Piłki Ręcznej 

Szkół 
Podstawowych 
– szczypiorniak 
na „Orlikach”

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce, Lubin

 Sala 
sportowa 
SP 14 w 
Lubinie

17.05.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 4

7

Gminny Turniej 
Piłki Nożnej 

Szkół 
Podstawowych 
oraz „POLSKA 

BIEGA”

Szklary Górne, 
Krzeczyn 
Wielki, 

Raszówka, 
Niemstów, 
Siedlce, 

Księginice

Księginice 24.05.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 4

8 Gminny Turniej 
Szachowy dla 

Niemstów, 
Raszówka, 

Szklary 
Górne

29.05.2018r. 
od godz. 09:00

1 50 3



dzieci klas 1-3 
pn. „Bawimy się 

grając w 
szachy” oraz 
Gminna Liga 

Szkół 
Podstawowych i 

Gimnazjum

Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce

9

Gminny Turniej 
Piłki Ręcznej 

Szkół 
Podstawowych 
– szczypiorniak 
na „Orlikach”

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce, Lubin

Hala Sp 14 
w Lubinie

07.06.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

10

Gry i zabawy 
dla dzieci 

uczestniczących 
w programie pn 

„ Akademia 
Żaczek”  z 
okazji Dnia 

Dziecka

Niemstów, 
Siedlce, 

Szklary Górne, 
Raszówka, 
Krzeczyn 

Wielki

Krzeczyn 
Wielki

08.06.2018r. 
od godz. 09:00 1 200 3

11

III Gminny Rajd 
Rowerowy oraz 

konkurs na 
najbardziej 
egzotyczny 

rower

Z miejsca 
wskazanego 
przez zespół 
do Gorzelina

Gorzelin 10.06.2018r. 
od godz. 16:00 1 50 3

12

Powiatowo-
Gminne 

Mistrzostwa 
Szkół 

Podstawowych 
w Rugby oraz 

miting LA Szkół 
Podstawowych

Niemstów, 
Siedlce, 

Szklary Górne, 
Raszówka, 
Krzeczyn 

Wielki

Krzeczyn 
Wielki

14.06.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

13

Turniej 
Eliminacyjny do 

Mistrzostw 
Polski TAG w 

Rugby dla 
Dzieci Szkół 

Podstawowych 
o Puchar Wójta 

Gminy Lubin

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce, Lubin

Hala Sp 14 
w Lubinie

11.10.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

14

Powiatowo-
Gminny Halowy 

Turniej Piłki 
Nożnej 

Chłopców do lat 
15

Niemstów, 
Raszówka, 
Krzeczyn 
Wielki,

Szklary Górne, 
Siedlce, Lubin

Lubin 18.10.2018r. 
od godz. 16:00 1 30 3

15

Gminny Turniej 
Piłki Koszowej 

Szkół 
Podstawowych

Szklary Górne, 
Krzeczyn 
Wielki, 

Raszówka, 
Siedlce, 

Niemstów

Niemstów 22.11.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

16

Gminny Turniej 
Piłki Koszowej 

Szkół 
Podstawowych

Niemstów, 
Siedlce, 

Szklary Górne, 
Raszówka, 
Krzeczyn 

Wielki

Krzeczyn 
Wielki

06.12.2018r. 
od godz. 10:00 1 50 3

Razem:

Dodatkowa wycena do ewentualnej realizacji ****

1 Projekt basen

Siedlce, 
Niemstów, 

Lubin
droga 

powrotna
do szkoły

Lubin

W okresie 
marzec-czerwiec 
oraz wrzesień-
listopad, we 

wskazane dni 
robocze 1 dzień 
w tygodniu dla 
każdej grupy 

(zakładane ok 90 
min 

każdorazowo) 

20

50 1,5

Szklary Górne, 
Krzeczyn 

Wielki, Lubin
droga 

powrotna
do szkoły

20

Osiek, 
Raszówka, 

Lubin
droga 

powrotna
do szkoły

20

Razem:



* - przewóz najkrótszą trasą pozwalającą zabrać osoby przewożone z wymienionych miejscowości;
** - ostateczne terminy mogą ulec zmianie;
*** -  należy  podać  koszt/cenę  1  przewozu realizowanego jednym i  ewentualnie  dwoma środkami 
transportu;
****  -  Zleceniodawca  zastrzega,  że  wykonanie  przewozów  na  basen  będzie  zlecone  z  chwilą 
przystąpienia do projektu nauki pływania, realizowanego przez podmiot zewnętrzny.

Zleceniodawca zastrzega możliwość zlecania dodatkowych przewozów na potrzeby uczestnictwa 
reprezentacji Gminy Lubin w imprezach sportowych organizowanych przez inne podmioty, w imprezach 
kulturalnych i innych przedsięwzięciach realizowanych w 2018 roku, mogących pojawić się w trakcie 
roku,  co  do  których  nie  ma  informacji  na  dzień  sporządzania  niniejszego  zapytania.  O  fakcie 
przystąpienia  do  realizacji  projektu  nauki  pływania  Zleceniobiorca  odpowiednio  wcześniej 
powiadomiony.

Opis przejazdów:  trasa obejmuje  w większości  przewóz osób  z  przystanków przy  Szkołach Podstawowych we 
wskazanej  miejscowości  w obie  strony.  W zależności  od  imprezy  sportowo-rekreacyjnej,  kulturalnej  lub  projektu 
oświatowego, przewóz może obejmować przypuszczalny czas postojowy wynoszący od 1 godziny do 5 godzin.
W trakcie czasu postojowego Wykonawca nie musi pozostawać w dyspozycji Zleceniodawcy.

ZASTRZEŻENIE: 
Zleceniodawca może dokonać zmian w rozkładzie przewozu lub odwołać przewóz; 
Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o wszelkich zmianach,  najpóźniej w dniu 
realizacji przewozu.

Wartość usługi: należy określić cenę ryczałtową netto i brutto dla poszczególnych przewozów jak w tabeli nr 1 oraz  
podać  cenę  za  kilometr  przy  określeniu  wielkości  posiadanego  taboru  wg  tabeli  nr  2.  W  przypadku  realizacji  
przewozów nieujętych w tabeli nr 1, zastosowanie ma tabela nr 2, przy czym wartość usługi będzie obliczona jako  
iloczyn liczby przejechanych kilometrów i  stawki  za wozokilometr.  W przypadku występowania postoju,  do kwoty 
ustalonej  za  przejazd,  dodaje  się  iloczyn  kwoty  określonej  za  1  godz.  postoju  (w  tabeli  nr  2)  i  ilości  godzin  
postojowych. Odległość faktycznie przejechana liczona będzie od miejsca wskazanego jako początek trasy do miejsca 
wskazanego jako koniec trasy. 

Proponowane  ceny  winny  obejmować  wszystkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  przy  realizacji  
zamówienia.

Tabela nr 2 Informacja dotycząca posiadanego taboru, stawki za 1 km tzw. wozokilometra oraz stawki 
godzinny postojowej

Lp. Posiadane środki transportu 
(należy podać nazwę)

 Należy podać ilość osób 
możliwą do przewiezienia 

danym środkiem 
transportu

Cena netto za 
1 km

Cena brutto 
za 1 km

Cena netto za 
1 godzinę 
postoju

Cena brutto za 
1 godzinę 
postoju

Uwagi

1

2

3

2

3

4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Termin realizacji przewozów: terminy wyjazdów stałych wg tabeli nr 1 jw. będą stanowiły wraz z ofertą załącznik 
do  umowy  z  Wykonawcą.  Po  podpisaniu  umowy,  przy  każdorazowym  zleceniu  wyjazdu  będą  przekazywane 
Wykonawcy wszelkie konieczne informacje tzn.: dzień, godzina odjazdu, godzina powrotu, ilość uczestników, trasa 
którą powinni zostać dowiezieni uczestnicy imprez  sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i  projektów oświatowych. 
Przekazywanie informacji odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem na 3 dni przed terminem wyjazdu. 

1) Stałe przewozy wg tabeli nr 1 realizowane będą zgodnie z ofertą na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca 
zostanie powiadomiony do godziny 08:30 w dniu planowanego dowozu o jego odwołaniu lub zmianie trasy, 
jeżeli przewóz będzie miał się odbyć do godziny 10:00, w innym przypadku powiadomienie jw. nastąpić winno 
najpóźniej dzień przed do godziny 15:00;

2) przewozy na zlecenia dodatkowe realizowane będą wg ustaleń z Wykonawcą/ osobą wskazaną do koordynacji 
przewozów, przekazywanie informacji  dotyczącej  dnia przewozu, godziny odjazdu, godziny powrotu, ilości 



uczestników, trasy  którą powinni zostać dowiezieni uczestnicy imprez  sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych 
i projektów oświatowych, odbywać się będzie drogą telefoniczną lub mailowo osobie wskazanej do kontaktów 
z Wykonawcą na 3 dni przed terminem wyjazdu. 

4. Sposób płatności: przelewem, na podstawie zawartej umowy na realizację usług transportowych w 2018r. 
na rzecz Gminy Lubin, wg faktycznej ilości zrealizowanych przewozów w okresach miesięcznych w oparciu 
o przedłożoną fakturę za dany miesiąc wraz z zestawieniem przejazdów (jak w tabeli nr 3) potwierdzonych 
przez pracownika referatu dokonującego zlecenia, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT.

Tabela nr 3 Realizacja przejazdów
 Miesiąc …................. 2018r.

Lp. Data

 Nazwa 
Imprezy / 

miejsce 
imprezy

Opis trasy Rodzaj środka 
transportu 

Numer 
tabeli dla 
danego 

przejazdu 
(1, 2)

Ilość 
kilometrów w 

przypadku 
trasy 

realizowanej 
dodatkowo

Ilość 
miejsc

Cena brutto za 
1 godzinę 
postoju w 
przypadku 

trasy 
realizowanej 
dodatkowo

Cena netto Cena brutto

1

2

3

4

5

Razem:

5. Informacje  o  charakterze  prawnym,  ekonomicznym,  finansowym  i  technicznym:  o  udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

a) prowadzą  działalność  gospodarczą  i  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, w tym w szczególności posiadają licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób 
oraz posiadają ubezpieczenie NW i OC w zakresie usług objętych umową,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) dysponują taborem umożliwiającym realizację zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez weryfikację 
kompletności wymaganych dokumentów. 
Brak  któregokolwiek  z  ww.  oświadczeń,  dokumentów  i  załączników  lub  złożenie  ich 
w niewłaściwej formie bądź nieuzupełnienie oferty we wskazanym terminie, będzie skutkowało 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6. Procedura i kryteria oceny ofert: Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający 
przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena – waga 100%

7. Opis sposobu przygotowania oferty:  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna 
mieć formę pisemną oraz być podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do reprezentacji  
Wykonawcy.  Składając  ofertę,  Wykonawca  musi  przedłożyć  wypełniony  formularz  ofertowy  (wg  wzoru 
stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  niniejszego  zapytania)  wraz  z  katalogiem załączników  i  oświadczeniem 
o zapoznaniu się ze wzorem umowy.
Ofertę  należy doręczyć w formie pisemnej,  drogą pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie 
Zamawiającego  w  Urzędzie  Gminy  w  Lubinie  ul.  Władysława  Łokietka  6,  w  sekretariacie 
z dopiskiem „Oferta na transport osobowy na 2018 rok”.

8. Termin złożenia oferty:  Do 07 lutego  2018r.  do godziny  12:00.  Oferty  złożone po  terminie  nie  będą 
rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu złożenia oferty wycofać swoją ofertę. O dochowaniu 
terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

9. Informacje  dotyczące  wyboru  najkorzystniejszej  oferty: O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym 
terminie,  jak  również  udostępni  informację  na  stronie  internetowej  i  tablicy  ogłoszeń tutejszego  Urzędu. 
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym 
w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. została najkorzystniej oceniona w oparciu 
o podane kryterium wyboru. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje 
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  W toku badań oferty zamawiający może 
żądać  od  oferenta  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty.  W  sytuacji  zaistnienia  szczególnych 
okoliczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy.

10. Dodatkowych informacji udziela: 
Alfred Pilch, mail: pilch@ug.lubin.pl tel. 76/8403132
Joanna Hofman, mail: hofman  @ug  .lubin.pl   tel. 76/8403125  Zatwierdził:

 Wójt 
/-/ Tadeusz Kielan
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