
ZS-0112-1/17/1
Ogłoszenie 

o przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów z terenu Gminy Grabowiec do Zespołu Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
        ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie

Regon 950314622, NIP 922-25-23-565
tel. (084) 6512417, fax (084) 6512417

http://www.grabowiec.edu.pl
e-mail:   grabowiec@grabowiec.edu.pl

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia: dowożenie uczniów z terenu Gminy Grabowiec do Zespołu Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

              Wspólny słownik zamówień (CPV) 60.10.00.00-9 - usługi w zakresie transportu  drogowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin realizacji zamówienia: 4 września 2017 r. – 22 czerwca 2018 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a/ spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.),
b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164  
z późn. zm.),
c/ spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów załączonych do oferty.

9. Wadium: Niewymagane.
10. Kryteria oceny ofert: łączna cena usługi brutto w roku szkolnym 2017/2018 – 100% 
11. Miejsce i termin składania ofert:

  Bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, 
  lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do  8 czerwca 2017 r. do godz.1000  
  na adres: Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, ul. Wojsławska 1, 
  22-425 Grabowiec.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego dnia 8 czerwca 2017 r. o godz. 1030 
13. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.
14. Sposób uzyskania i cena SIWZ: Dokumentację przetargową można pobrać bezpłatnie 

w sekretariacie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, ul. Wojsławska 1 
w godzinach 700 – 1500, ze strony internetowej zespołu http://www.grabowiec.edu.pl, lub przesyłką 
pocztową na koszt odbiorcy po złożeniu pisemnego wniosku.

15. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
Elżbieta Widyma – dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

17. Ogłoszenie zamieszczono dnia 17 maja 2017 roku na stronie internetowej zespołu: 
      http://www.grabowiec.edu.pl     
     

Grabowiec, dnia 17 maja 2017 r.                    
                                                      Dyrektor

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
                               Elżbieta Widyma
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