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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 123683-2016 z dnia 2016-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
I) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie
dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na
trasie z domu do szkoły,...
Termin składania ofert: 2016-07-15

Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP56/16).
Numer ogłoszenia: 181805 - 2016; data zamieszczenia: 16.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 123683 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 93 93, faks 22 443 94 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak
sprawy ZP- 56/16)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych
na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na trasie z domu do szkoły, przedszkola, placówki
oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu, we wszystkie dni nauki
szkolnej, w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
2016/2017. Dowozem objętych będzie 41 dzieci niepełnosprawnych. Trasy przejazdu z miejsca
zamieszkania do szkoły, przedszkola, placówki oświatowej i z powrotem, liczba przejazdów oraz wymogi
odnośnie sposobu i rodzaju transportu z uwagi na stopień niepełnosprawności dziecka określone zostały
w formularzu oferty/załączniku do projektu umowy. Szczegółowy zakres zmówienia określony został w
załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy). II) Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanych usług:
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Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych muszą być wykonywane
pojazdami zgłoszonymi do licencji Wykonawcy na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób i/lub zezwolenia Wykonawcy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych muszą być wykonywane co
najmniej 12 pojazdami do przewozu osób zgłoszonymi do licencji Wykonawcy na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i/lub zezwolenia Wykonawcy na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w tym co najmniej 5 pojazdami przystosowanymi do
przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt (tj. w szyny do mocowania
wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampy lub windy umożliwiającej wjazd wózkiem z osobą
niepełnosprawną do samochodu, pasy do mocowania wózków)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GAMA Marek Samborski, ul. Słomińskiego 19 lok. 109, 00-195 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 527210,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 407782,00
Oferta z najniższą ceną: 407782,00 / Oferta z najwyższą ceną: 407782,00
Waluta: PLN .
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