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Lubrza: Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do
przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 315456 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówie� Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 296930 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówie� Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza, ul. Wolno�ci 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 77 407 46 50, faks 77

407 46 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Administracja samorz�dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i

dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Okre�lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest �wiadczenie usług przewo�enia dzieci

do placówek o�wiatowych na terenie Gminy Lubrza umo�liwiaj�cych realizacj� obowi�zku szkolnego i wychowania

przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013. Przewóz dotyczy� b�dzie uczniów mieszkaj�cych w nast�puj�cych

miejscowo�ciach: Prudnik, Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów, Krzy�kowice, Jasiona, Dobroszewice, Pr��ynka.

Przewóz odbywa� si� b�dzie według nast�puj�cy tras: 1. dowiezienie do szkoły: I trasa: Prudnik (4 dzieci) -

Trzebina (6 dzieci, w tym: 4 dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 1 dziecko do Przedszkola w

Dytmarowie, 1 dziecko do ZPS Lubrza w miesi�cach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) -

Skrzypiec (31 dzieci, w tym 11 dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 8 dzieci do Przedszkola w

Dytmarowie) - Dytmarów - Krzy�kowice (25 dzieci, w tym: 12 dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 6

dzieci do Przedszkola w Dytmarowie) - Dytmarów (14 dzieci) - Lubrza II trasa: Lubrza - Jasiona (25 dzieci w tym

5 dzieci do Przedszkola w Lubrzy ) - Lubrza (w miesi�cach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) 2.

przywiezienie ze szkoły: I trasa 13:35: Lubrza - Dobroszewice (1 dziecko) - Pr��ynka (13 dzieci) - Jasiona (14
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dzieci w miesi�cach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) - Prudnik (1 dziecko) - Trzebina (1

dziecko) - Lubrza II trasa 14:30 (dwa dni w tygodniu) lub 15:25 (trzy dni w tygodniu): Lubrza - Jasiona(11 dzieci w

miesi�cach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) - Dytmarów(14 dzieci) - Krzy�kowice (25 dzieci, w

tym 12 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 6 dzieci z Przedszkola w Dytmarowie) - Skrzypiec (31

dzieci, w tym 11 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 8 dzieci z Przedszkola w Dytmarowie) - Trzebina(1

dziecko z SP Lubrza, 4 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w miesi�cach zimowych tj. 01.11 do 31.03

objazd przez Prudnik) - Prudnik (3 dzieci) - Lubrza. Długo�� dziennej trasy przejazdów (dowiezienie i

przywiezienie) wynosi: - w okresie letnim od 03.09.2012 r. do 31.10.2012 r. i od 01.04.2013 r. do 28.06.2013 r.

około 92 km, - w okresie zimowym od 01.11.2012 r. do 31.03.2013 r. około 124 km. Maksymalna liczba

kilometrów do wykonania przez Wykonawc� w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 20356. W ramach umowy

Wykonawca zobowi�zany jest do : 1. zabierania uczniów w dniu nauki szkolnej (od poniedziałku do pi�tku) z

miejsca zamieszkania w miejscowo�ciach: Prudnik (4 dzieci), Trzebina (6 dzieci), Skrzypiec (31 dzieci), Dytmarów

(14 dzieci), Krzy�kowice (25 dzieci), Jasiona (25 dzieci) i dowiezienia do placówek o�wiatowych na godzin� 7:55,

2. odbieranie uczniów po zaj�ciach szkolnych i przedszkolnych, nie pó�niej ni� o godz. 15:25 i odwo�enie ich do

miejsca zamieszkania: Jasiona, Pr��ynka, Dobroszewice, Prudnik, Trzebina, Krzy�kowice, Skrzypiec, Dytmarów.

Ostateczne godziny przejazdów autobusów na trasach dowozu i odwozu, z uwzgl�dnieniem przystanków oraz

ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawc�, zostan� okre�lone po

sporz�dzeniu planu zaj�� od dnia 03.09.2012r. w jednostkach o�wiatowych i stanowi� b�d� zał�cznik do umowy.

Zamawiaj�cy zastrzega sobie: - mo�liwo�� wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozu i odwozu, - wykaz

kursów, miejscowo�ci, ilo�ci dzieci do przywiezienia i odwiezienia po lekcjach mo�e ulec zmianie w zale�no�ci od

zatwierdzonego rozkładu zaj�� lekcyjnych w szkołach, - harmonogramu który ulegnie zmianie w czasie trwania

roku szkolnego, zostanie przekazany niezwłocznie Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze �rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lewandowska Irena Usługi Transportowe Biuro Turystyczne LEW-TRANS, ul. Dwernickiego 17, 48-200

Prudnik, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa warto�� zamówienia (bez VAT): 77235,77 PLN.
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI�SZ� I NAJWY�SZ� CEN�

Cena wybranej oferty: 75113,64

Oferta z najni�sz� cen�: 75113,64 / Oferta z najwy�sz� cen�: 83256,04

Waluta: PLN.
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