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Kielce, dnia 2 luty 2017r. 
Nr sprawy ZK/01/TW/2017 
 
      Z A T W I E R D Z A M 
 
…………………………………………….. 
                  (podpis) 
 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

postępowaniu na: 
„Usługa transportowa - odwóz dzieci z Gimnazjum w Kunowie do miejscowości ich 

zamieszkania po zrealizowanych zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu” 
 

w celu realizacji projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 
 

Usługa realizowana jest w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Oś 8 – Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: 

 
Grupa MAC S.A. 

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  
tel. 665-055-803, 665-055-800 

strona internetowa: www.mac.pl  
                  e-mail: edyta.kraska@mac.pl, anna.adamska@mac.pl  

                   
Dział Pozyskiwania i Obsługi Funduszy Zewnętrznych 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30 

 
 
 
 

Prowadzący rozpoznanie 
(adres): 

 
Grupa MAC S.A. 

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  
tel. 665-055-803, 665-055-800 

strona internetowa: www.mac.pl  
                  e-mail: edyta.kraska@mac.pl, anna.adamska@mac.pl  

                   
Dział Pozyskiwania i Obsługi Funduszy Zewnętrznych 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30 

 

http://www.mac.pl/
mailto:edyta.kraska@mac.pl
mailto:anna.adamska@mac.pl
http://www.mac.pl/
mailto:edyta.kraska@mac.pl
mailto:anna.adamska@mac.pl


   

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa 

wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub 

są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych Dziennik 

Urzędowy UE (2006/C 179/02) oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszącego się 

do zasady konkurencyjności w trybie otwartym „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu posiłkuje się ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zm.) zwanej dalej ustawą. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu 
zamówienia - załącznik nr 1 ,  który stanowi integralną część zaproszenia. 

2. Kod CPV mający zastosowanie do postępowania: 60000000-8 Usługi transportowe 

3.  Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 
2018 r. wedle harmonogramu ustalonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
Harmonogram zostanie przekazany najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem realizacji 
usługi w danym roku szkolnym. 

4. Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości 
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, 
o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego 
niniejszą Charakterystyką. 

5. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu 
ceny jednostkowe za każdą z czterech wskazanych tras. 

 
III. WYMOGI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 
1. Warunki udziału w rozpoznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1) Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 
zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zaproszeniu, 

b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się potencjałem w 
zakresie: 

 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/Pliki/komunikat_wyjasniajacy_komisji.pdf
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/Pliki/komunikat_wyjasniajacy_komisji.pdf
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/Pliki/komunikat_wyjasniajacy_komisji.pdf
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 przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa były wykonywana, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz (załącznik nr 5) 
wykonanych dwóch usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem usłudze stanowiącym przedmiot 
zamówienia (świadczenie usługi transportowej) o wartości minimum  -  
10 000,00 zł brutto każda z podaniem wartości, data i miejsce wykonania oraz na 
rzecz kogo była zrealizowana usługa. 

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że usługa 
zostały wykonane należycie. 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć ą  oświadczenie o  
posiadanym potencjalne technicznym, osobowym, ekonomicznym,  
posiadanym doświadczeniu i ważnej licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego osób, o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) 
- załącznik nr 4, 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 
autobusami/busami posiadającymi ważne badania techniczne- na potwierdzenie 
warunku wykonawca złoży załącznik nr 4 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów/busów, 
którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893), tj. 
ukończone 21 lat, ważne prawo jazdy kat. D, posiadają ważne badania lekarskie i 
psychologiczne oraz kurs dokształcania dla kierowców- na potwierdzenie 
warunku wykonawca złoży załącznik nr 4 
 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, to jest wykonywania usługi transportowych  na kwotę 
nie mniejszą niż 10 000,00 PLN. 
 

 nie podlegają wykluczeniu; 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy złożyć oświadczenie – 

załącznik nr 3  
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Uwaga:  w zakresie wymaganych umiejętności Zamawiający zastrzega sobie prawo 
sprawdzenia prawdziwości złożonego oświadczenia. 
 

2. Sposób sporządzenia oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta: 
a) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia, 
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt III.8 niniejszego 
zaproszenia, 
b) Oferta i wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim oraz podpisane 
przez umocowanych przedstawicieli oferenta, 
c) Oferta cenowa może zawierać tylko jedną cenę netto oraz wynikającą z niej cenę 
brutto wyrażoną w PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w pkt. II.1, 
d) Złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej 
odrzuceniem, 
e) Nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1 skutkuje wykluczeniem Wykonawcy 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia z dalszego postępowania. 
 

3.  Warunek dotyczący wykluczenia: 
Oferent  zostanie  wykluczony  z  postępowania,  jeżeli  jest  powiązany  z  
Zamawiającym  osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowy 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  ww.  zakresie  wykonawca  składa  
oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zaproszenia. 
 
 

4. Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 
zaproszeniu. 

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Termin związania ofertą: upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 
8.  Zawartość oferty: 
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Oświadczenie woli 

1 

 Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – Załącznik nr 2 
 W przypadku złożenia oferty przez firmę, aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby 
składającej oświadczenie woli wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert. 

x 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu  

 

2 

Wykaz (załącznik nr 5) wykonanych dwóch usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, odpowiadającym swoim rodzajem usłudze stanowiącym przedmiot zamówienia 

(świadczenie usługi transportowej) o wartości minimum  - 10 000,00 zł brutto każda z podaniem 

wartości, data i miejsce wykonania oraz na rzecz kogo była zrealizowana usługa. 

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że usługa zostały wykonane 

należycie. 

 

3 Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 

4 

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, to jest 
wykonywania usługi transportowych  na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 PLN. 
 

X Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z rozpoznania 

1 Oświadczenie (Załącznik nr 3) 

 
1) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w 
oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

2) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę 
(osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału. 

3) Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o 
spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, udzielone 
pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia. 

4) Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w 
języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga 
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 się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. 

 
 
IV.         OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:  

 
1.  Zamawiający przy wyborze i ocenie ofert stosować będzie następujące kryteria: 
 
Cena: 100% max. 100 pkt.  
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej 
(Cmin) ZE WSZSTKICH OFERT NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU z ceną podaną w ofercie 
rozpatrywanej NIE PODLEGAJĄCEJ ODRZUCENIU (Cor), tj: 
C = Cmin. / Cor. x 100% 
 
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie 
należne podatki, obciążenia i koszty. W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów. 
 
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ofert. 

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków 
Zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
5. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków 

zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku wykonawców spośród tych, którzy 
uzyskali największą ilość punktów podczas oceny ofert. Wykonawcy deklarują gotowość do 
realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych 
każdorazowo z Zamawiającym.  

7. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 
ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór 
stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.  

8. Udział podwykonawców: Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji 
zamówienia.  

 
 
 
V.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej.  

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań 
Zamawiającego, określonych w zaproszeniu. 
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3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 

 

„Usługa transportowa - odwóz dzieci z Gimnazjum w Kunowie do 
miejscowości ich zamieszkania po zrealizowanych zajęciach 

pozalekcyjnych w ramach projektu” 
 

w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 
 

Nr sprawy ZK/01/TW/2017 
 

NIE OTWIERAĆ przed 10.02.2017 r. godz. 09:00 
 

5) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

6) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. 
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami 
umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do 
przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający 
zamieści na tej stronie.  

7) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica 
Ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego oraz Bazie Zasady 
Konkurencyjności od dnia 31.01.2017 do dnia 08.02.2017. 

8) Miejsce i termin składania ofert.  

a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Grupy MAC 
S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce w terminie do dnia 10.02.2017 r. do godziny 
09.00 

b) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

c) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania 
umowy. 

9)    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

10) Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Edyta Kraska.,  adres e-mail: edyta.kraska@mac.pl; Anna Adamska, adres e-mail: 
anna.adamska@mac.pl   

 

 

 

 

mailto:edyta.kraska@mac.pl


   

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI.   INFORMACIE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO    
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

2)  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne, 

4) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne. 

 

VII:       UMOWA NIE POLEGA NIEGOCJACJI A JEJ WZÓR STANOWI ZAŁACZNIK NR 6 

 
Załączniki:  
 

1.    Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedmiotu zamówienia 
2.    Załącznik nr 2 - Oferta cenowa 
3.    Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 
4.    Załącznik nr 4 – Oświadczenie 
5.    Załącznik nr 5 – Wykaz usług 
6.    Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: odwóz dzieci z Gimnazjum w Kunowie do  miejscowości ich 

zamieszkania po zrealizowanych zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu w okresie od 
podpisania umowy do 30.06.2018 r.   

 
2. Odwozy będą odbywały się w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 
2015 r., poz. 408) oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół, wedle harmonogramu 
ustalonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Harmonogram zostanie przekazany 
najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem realizacji usługi w danym roku szkolnym. 

 
3. W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień 

wykonywania usługi np. realizowanie zajęć pozalekcyjnych w wolne soboty.  
 

4. Dzieci odwożone są do przystanków autobusowych zlokalizowanych przy danej trasie. 
 

5. Odwóz dzieci po zakończonych zajęciach dodatkowych (pozalekcyjnych) z Gimnazjum w 
Kunowie do miejscowości gminy Kunów na 4 trasach: 

 

 Trasa 1: Kunów – Bukowie – Chocimów – Kotarszyn (łącznie 20 uczniów) 

 Trasa 2: Kunów – Nietulisko Małe – Nietulisko Duże – Doły Biskupie – Godów – 
Prawęcin (łącznie 29 uczniów) 

 Trasa 3: Kunów – Kolonia Inwalidzka – Janik – Wymysłów – Miłkowska Karczma 
(łącznie 24 uczniów) 

 Trasa 4:Kunów – Rudka – Boksycka – Ostrowiec Świętokrzyski (łącznie 7 uczniów) 
 

6. Planowana jest organizacja zajęć pozalekcyjnych 3 razy w tygodniu tj. szacunkowa łączna ilość 
odwozów uczniów do miejscowości ich zamieszkania wynosi 170 na każdej trasie: 
Trasa 1: 170 razy 
Trasa 2: 170 razy 
Trasa 3: 170 razy 
Trasa 4: 170 razy 
 

7. Rozliczenia za  daną trasę nie będą obejmowały kosztów podstawienia pojazdu, kosztów 
postojów itp. W związku z tym, Wykonawca winien skalkulować cenę 1 trasy tak, aby zawierała 
w sobie wszelkie koszty konieczne i niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Proponowaną cenę Wykonawca winien obliczyć na podstawie kalkulacji własnej. 

 
8. Szacunkowa liczba uczniów do odwiezienia po zajęciach dodatkowych realizowanych w 

ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” wynosi 80 osób. Liczba ta może ulec 
zmianie w trakcie roku szkolnego. Każda zmiana musi być akceptowana przez Zamawiającego. 

 
9. W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę 

wyznaczonego autobusu/busu, Wykonawca podstawi niezwłocznie autobus/bus, nie później 
niż w ciągu 1 godziny, spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.  
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W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu, Wykonawca zapewnia dowóz dzieci innym 
pojazdem spełniającym wymagania dotyczące przewozu dzieci i młodzieży. W przypadku kiedy 
Wykonawca nie dysponuje takim pojazdem, to wówczas pokrywa pełne koszty wynajmu 
innego przewoźnika.  

 
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 

11. Zamawiający ma prawo do kontroli pojazdów, dokumentacji pojazdu i kierowców oraz 
wszystkich spraw związanych z usługą. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie podstawić do kontroli odpowiednim służbom środki transportu 
przeznaczone do przewozu dzieci i młodzieży.  

 
12. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:  

Podstawę do zapłaty wykonanych świadczeń stanowić będzie rozliczenie za okres każdego 
miesiąca. Rozliczenie wykonania usługi będzie dokonywane na podstawie Zestawienia 
przejechanych ilości tras – załącznik do umowy. Zapłata za poszczególne faktury będzie 
następować w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia prawidłowej faktury do siedziby 
Zamawiającego w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
Zamawiający  zastrzega, że podana ilość tras jest ilością szacunkową. Liczba ta przez okres 
realizacji umowy może ulec zmianie ( pomniejszyć się lub powiększyć). Zamawiający zastrzega 
sobie prawo rozliczenia się za faktycznie zrealizowany przedmiot zamówienia. 
 

13. Usługa zostanie wykonana pojazdem zapewniającym podstawowe wymogi transportowe tj. 
przejazdy taborem autobusowym sprawnym technicznie, posiadającym ubezpieczenie OC, 
NNW oraz aktualne badania techniczne, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa 
zgodnie z przepisami o transporcie drogowym w tym wymagane prawem zezwolenia i licencje 
dla firmy przewozowej, obsługiwanym przez kierowców posiadających odpowiednie 
wymagania do kierowania pojazdami i samochodami służącymi do przewozu osób. 
 

14. Ponadto, Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i higieny tj.: 
a) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy; 
b) przestrzegać przepisy ppoż. i BHP; 
c) ubezpieczyć pojazdy i uczestników na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą 
wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia; 
d) zapewnić każdemu  przewożonemu uczestnikowi miejsca zgodnie z ilością miejsc na 
wyposażeniu pojazdu; 
e) w przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autokaru Wykonawca podstawi 
autobus/bus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 
 

15. Wymogi dotyczące autokaru: 
1) Autokar/Bus  wyposażony w: sprawną klimatyzację, uchylne i rozsuwane fotele. 
Autokar/ Bus nie starszy niż 10 lat. 
2) Autokar/Bus powinien być sprawny technicznie i posiadać w dniu świadczenia usługi 
aktualne dokumenty i badania techniczne wymagane do przewozów pasażerów (młodzież 
szkolna),  
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3) Wykonawca jest zobowiązany posiadać uprawnienia do przewozu osób oraz 
uprawnienia/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, które będą 
wykonywać zamówienie. 
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Załącznik nr 2 
 
 
…………………………… 
Pieczęć adresowa 

 
O F E R T A C E N OW A 

 
Nawiązując do zaproszenia na: 

 
„Usługa transportowa - odwóz dzieci z Gimnazjum w Kunowie do miejscowości ich 

zamieszkania po zrealizowanych zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu” 
 

 
oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

 
 

ZA CENĘ BRUTTO* RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 
SŁOWNIE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. ZŁ 

 
TJ. NETTO:  ................................................................ ZŁ  
SŁOWNIE:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………. ZŁ 
W tym koszt: 
Trasa 1: ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 
Trasa 2:ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 
Trasa 3: ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 
Trasa 4: ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 

 
* Cena obliczona przy założeniu 170 przejazdów każdą trasą. 

 
nr rejestracyjny oraz marka pojazdu, którym będzie realizowana usługa: 
trasa 1………………………………………………… 
trasa 2………………………………………………… 
trasa 3………………………………………………… 
trasa 4………………………………………………… 
 
Dane dotyczące  Wykonawcy / Oferenta:  

 
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numer telefonu:  ….……/ …………………………………………….  
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Numer faksu:     ….……/ ……………………………………………….  
 
Numer REGON:    ........................................................... 
 
Numer NIP:           .......................................................... 
 
Adres kontaktowy email:  ……………………………………………. 
 
 
- oświadczam/oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia, 
- oświadczam/oświadczamy, że posiadam (posiadamy) stosowne uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy, 
- oświadczam/oświadczamy, że uzyskałem (uzyskaliśmy) od Zamawiającego/Prowadzącego 
postępowanie wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie 
z wymogami określonymi w Zaproszeniu, 
- oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się (zapoznaliśmy się) z Zaproszeniem oraz uznaje się za 

związany określonymi w ofercie cenowej warunkami przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 
- oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do 

zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego, 
- oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot 
zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu, 
- oświadczam/oświadczamy, że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania oferenta. 
 
 

......................................... dnia ......................................... 
 
 
 

……………………………………………………… 
imię     i     nazwisko,     podpis     

osoby/osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli 
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……………………………………………  
        Miejscowość i data 

 
     Załącznik nr 3 
 
 

.................................................... 
Pieczęć adresowa 

 
............................................... NIP / Regon 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
 

 
Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr sprawy: ZK/01/TW/2017), nie 
jesteśmy powiązani z Zamawiającym Spółką Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach osobowo lub 
kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w  zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  
przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z niżej wymienionymi osobami: 
 
- Grzegorz Kowalski – Prezes Zarządu Grupy MAC S.A., 
- Patryk Tomczyk – Członek Zarządu Grupy MAC S.A., 
- Edyta Kraska – Dyrektor Projektu, 
- Anna Adamska – Koordynator ds. merytorycznych, 
- Karolina Mróz - Specjalista ds. administracyjnych. 
 
 

 …………………..………………………….. 
podpisy osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli  
w imieniu oferenta 
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Załącznik  nr  4  

 
Miejscowość .........................., dnia ....................... 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, iż: 
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
3.Dysponuję odpowiednim potencjałem techniczny; Oświadczam, że autobusy/busy którymi będzie 
realizowana usługa  posiadają ważne badania techniczne. 
4. Dysponuję odpowiednim potencjałem osobowym; Oświadczam, że kierowcy autobusów którzy 
będą realizować usługę, posiadają uprawnienia, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893), tj. ukończone 21 lat, ważne prawo jazdy 
kat. D, posiadają ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs dokształcania dla kierowców 
3. Oświadczam, że posiadam ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 
o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1414 z późn. zm.). 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Posiadam doświadczenie zawodowe odpowiadające rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia. 
 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej 
informacje są zgodne z prawdą. Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz 
przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 
 

….............................................................. 
Wykonawca lub osoba upoważniona  

przez Wykonawcę 
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Załącznik nr 5 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

 

…………………………   

     Pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot usługi 

 
Wartość 

umowy 

Czas 

realizacji 

(OD - DO) 

 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3 

    

 
 

Do Wykazu  należy dołączyć dokumenty  potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych powyżej 

zamówień. 
 
POUCZENIE: 

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada 

podrobiony, przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  

pisemne  oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 
 

                           , dnia                         2017 r. 
 

 

podpis osoby (osób) 
uprawnionej(ych) do 

                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 
 

WZÓR UMOWY 
 

Zawarta w Kielcach w dniu ………….. 2017 roku, pomiędzy: 
 

Grupą MAC Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, 
wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Kielcach,   
X Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000047059,  o  w  
całości  opłaconym  kapitale  zakładowym  w  wysokości 500.000,00 zł, posiadającą NIP 
6570082245, REGON 008149990, reprezentowaną przez dwuosobowy Zarząd w osobach 
Grzegorza Kowalskiego – Prezesa Zarządu i Patryka Tomczyka – Członka Zarządu zwaną dalej w 
treści umowy „Zamawiającym” 
 
a 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej w treści „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji – zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą z dnia 
…………………………., zamówienie w związku z realizowanym projektem pn. „Twoja wiedza – 
Twoja przyszłość”. Oferta cenowa złożona przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy jako jej integralna część. 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest Usługa transportowa - odwóz dzieci z Gimnazjum w Kunowie 

do miejscowości ich zamieszkania po zrealizowanych zajęciach pozalekcyjnych w celu 
realizacji projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”. 

 
3. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Oś 8 – Rozwój edukacji i 
aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 
4. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z Charakterystyką przedmiotu zamówienia (dalej: 

Charakterystyką), która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, Zaproszeniem do 
złożenia oferty cenowej (dalej: Zaproszenie), które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy i oświadcza, że spełnia warunki niezbędne do realizacji Usługi określonej w 
Zaproszeniu.  

 
5. Wykonawca oświadcza, ze posiada wszystkie niezbędne środki i doświadczenie do należytego 

zorganizowania Usługi. Wykonawca oświadcza, że Usługa zostanie przygotowana  
i zorganizowana z najwyższą starannością i na najwyższym profesjonalnym poziomie. 
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§ 2 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 30.06.2018 roku. 
2. Umowa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem wyjazdów ustalonym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

§ 3 
 

1. Strony ustalają, że wszelkie ustalenia i decyzje realizacyjne, nienaruszające i niestanowiące 
zmian do niniejszej umowy, dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej są dla nich 
wiążące, o ile zostały wysłane na następujące adresy e-mail, albo potwierdzone w formie 
pisemnej przez przedstawicieli Stron wskazanych poniżej: 
ze strony Zamawiającego: …………………………………………… 
ze strony Wykonawcy: ………………………………………………… 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji i 
przekładania wszelkich dokumentów dotyczących warunków realizacji usług oraz 
umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.  

3. Jeżeli warunki pogodowe lub zdarzenia losowe (np.: znaczne opady śniegu, roztopy, gołoledź, 
przeszkody na drogach, przebudowa drogi, wypadki drogowe itp.) nie pozwolą na przewóz 
uczniów ustaloną trasą, Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę przewozów, 
wybierając inną przejezdną, optymalną trasę, bez roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie od 
Zamawiającego. O zaistniałej konieczności zmiany trasy Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego tego samego dnia, najpóźniej w dniu następnym.    

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z 

warunkami i wymaganiami zawartymi w Charakterystyce przedmiotu zamówienia i niniejszej 
umowie.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie działalności przewozu osób  
Nr ……………………………………. wydaną przez ………………………………………. i ważną do dnia …………. 

3. Wykonawca zapewni najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a także 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców w środkach transportu.  

4. Wykonawca oświadcza, że usługi będą wykonywane wyłącznie do przewozu dzieci i 
młodzieży. 

5. Wykonawca oświadcza, że  posiada sprawne środki transportu przystosowane do przewozu 
osób i posiadające ubezpieczenie w zakresie OC, NNW. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku wystąpienia podczas wykonywania usługi awarii 
uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego środka transportu do niezwłocznego, nie 
później niż w ciągu 1 godziny podstawienia środka transportu spełniającego właściwe 
wymagania techniczne w ruchu drogowym. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo 
remontu pojazdu do zapewnienia odwozu dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania 
dotyczące przewozu dzieci i młodzieży. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody poniesione przez kogokolwiek w 
związku z realizacją usługi.  
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za bezpieczeństwo odwożonych 

dzieci. Odpowiedzialność ta obejmuje także etap wsiadania dzieci do pojazdu oraz 
wysiadania przez dzieci z pojazdu. 

 
§ 5 

 
1. Strony ustalają kwotę za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, w wysokości: 
 

 Trasa 1: ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 

 Trasa 2:ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 

 Trasa 3: ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 

 Trasa 4: ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:  ……….…................................... ZŁ 
 

2. Zapłata następować będzie po wykonaniu usługi, na podstawie prawidłowej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę za dany miesiąc oraz Zestawienia faktycznie przejechanych tras 
(załącznik nr 4 do umowy), w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia faktury do siedziby 
Zamawiającego, w formie przelewu na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.  

3. Strony ustalają, że Wykonawca za wykonanie usługi będzie wystawiał faktury za każdy miesiąc 
oddzielnie w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca.  

4. Kwoty określone w pkt. 1  zawierają wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia wynikające ze złożonej oferty oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do 
poniesienia a nie wymienione w dokumentach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku 
urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wyjazdów w uzasadnionych 
potrzebami Zamawiającego przypadkach.   

7. Warunkiem terminowej zapłaty jest dostępność środków finansowych na rachunku bankowym 
Zamawiającego, wyodrębnionym do realizacji płatności w ramach projektu „Twoja wiedza – 
Twoja przyszłość”. W przypadku braku środków na rachunku bankowym Zamawiającego, 
płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy nie będzie uznawana za opóźnioną. 

8. Zamawiający  zastrzega, że podana ilość tras jest ilością szacunkową. Liczba ta przez okres 
realizacji umowy może ulec zmianie ( pomniejszyć się lub powiększyć). Zamawiający zastrzega 
sobie prawo rozliczenia się za faktycznie zrealizowany przedmiot zamówienia. 

 
§ 6 

 
Strony zastrzegają prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 
usługi: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) W przypadku nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania usług przewozu w 

wysokości 200,00 zł za każdą nieterminowość każdego pojazdu lub każda niezgodność  
wykonania z umową. 

b) Za niewykonanie z winy Wykonawcy kursu autobusu 5.000,00 zł  
c) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20.000,00 zł. 
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§ 7 

 
1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej. 
3. W przypadkach nieujętych regulacją niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przed 

właściwym Sądem w Kielcach. 
 

§ 8 
 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

1. Oferta cenowa. 
2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 
3. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. 
4. Zestawienie ilości przejechanych tras. 
 

 
 
             Wykonawca                                                                                           Zamawiający 

 

          ……………………………………..                                                                    …………………………………….. 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

Nr ……………………….. z dnia ………………………………… 

 

ZESTAWIENIE 

ilości przejechanych tras przy odwozie dzieci z Gimnazjum w Kunowie za miesiąc 

………………………… roku 201 ……….. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

        …………………………………………………………………………. 
 Podpis Wykonawcy lub osoby  

upoważnionej przez Wykonawcę 
 


