
 

 

 

 

 

Białystok: Usługi transportowe na potrzeby organizacji wizyty studyjnej oraz 

specjalistycznych kursów wyjazdowych. 

Numer ogłoszenia: 334682 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku , ul. 

Kombatantów 7, 15-110 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 744 72 72, faks 85 744 71 37. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.projekt.rops-bialystok.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe na potrzeby 

organizacji wizyty studyjnej oraz specjalistycznych kursów wyjazdowych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia są usługi transportowe na potrzeby organizacji wizyty studyjnej oraz specjalistycznych 

kursów wyjazdowych. Zamówienie obejmuje: 1)wynajem autokaru z kierowcą w celu zapewnienia 

przez Wykonawcę kompleksowych usług przewozu autokarem grupy do 30 osób z Białegostoku do 

województwa śląskiego, przewóz na terenie województwa śląskiego oraz powrót do Białegostoku - 

szacowana maksymalna liczba kilometrów- 1500, czas trwania wizyty studyjnej: 3-4 dni. 

2)wynajem autokaru z kierowcą w celu zapewnienia przez Wykonawcę kompleksowych usług 

przewozu autokarem uczestników kursów specjalistycznych z Białegostoku na miejsce odbywania 

się kursów specjalistycznych oraz odbiór uczestników kursów specjalistycznych i przewóz ich do 

Białegostoku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dwóch autokarów w jednym 

czasie na ten sam termin. Szacowana maksymalna ilość kilometrów - 3500; minimalna szacowana 

ilość przewozów uczestników kursów specjalistycznych -5 (przy jednorazowym transporcie grupy 

od 15 do 74 osób); maksymalna szacowana ilość przewozów uczestników kursów specjalistycznych 

-15 (przy jednorazowym transporcie grupy od 15 do 32 osób). Przez przewóz rozumie się transport 

uczestników do i z miejsca odbywania się kursów specjalistycznych.. 



  

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Łączną wartość zamówień uzupełniających ustala się na 50% 

wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 

4. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z przepisami ustawy z 

6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 

874 ze zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku 



  

świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje cztery usługi odpowiadające 

swoim rodzajem działaniom będącym przedmiotem zamówienia. Wymaga się 

przeprowadzenia: a)dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem wizycie 

studyjnej o liczbie przewożonych osób nie mniejszej niż 30 (dla każdej z 

poszczególnych usług), b)dwóch usług polegających na usłudze przewozu osób w 

liczbie nie mniejszej niż 15 osób (dla każdej z poszczególnych usług). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

w okresie realizacji usługi będzie dysponował: a)odpowiednim personelem, tj. co 

najmniej dwoma osobami (kierowcami), posiadającymi co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w transporcie osób (dotyczy specjalistycznych kursów wyjazdowych) 

oraz co najmniej jedną osobą (kierowcą), która posiada co najmniej 5- letnie 

doświadczenie w transporcie osób (dotyczy wizyty studyjnej). b)odpowiednim 

potencjałem technicznym, tj. co najmniej jednym autokarem spełniającym wymogi 

opisane w załączniku nr 1.1 do SIWZ (dotyczy wizyty studyjnej) oraz co najmniej 

dwoma autokarami spełniającymi wymogi opisane w załączniku nr 1.1 do SIWZ 

(dotyczy specjalistycznych kursów wyjazdowych). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 
 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 



  

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert 

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - 

Załącznik nr 1.2 do SIWZ. 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku 

podpisania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy (w formie oryginału lub poświadczonej 

notarialnie kopii). Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązani są przedłożyć ponadto w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie, 



  

pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

4)Oświadczenie Wykonawcy, że, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego przedstawione w 

opisie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 

wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.2.4 do Formularza ofertowego. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli 

w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) jeżeli konieczność 

wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.projekt.rops-bialystok.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Biuro Projektu ul. Kombatantów 7 15-110 Białystok.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. 

Kombatantów 7, 15-110 Białystok.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



  

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 
 


