
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

dowożenie niepełnosprawnych uczniów SpołecznejSzkołyPodst. Zakątek Winogrady 144 w Poznaniu do szkoły oraz
odwożenie po skończonych zajęciach do domu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie transportu

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Na Tak

1.2.) Oddział zamawiającego: NaTak

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630159603

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Płowiecka 15

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 60-277

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: e.slusarska@natak.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.natak.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Stowarzyszenie

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490517

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

dowożenie niepełnosprawnych uczniów SpołecznejSzkołyPodst. Zakątek Winogrady 144 w Poznaniu do szkoły oraz
odwożenie po skończonych zajęciach do domu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie transportu

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów Społecznej
Szkoły Podstawowej „Zakątek” przy ul. Winogrady 144 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych
do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji
zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-12-19 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalne poziomy zdolności.
a) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
b) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
1) dysponuje min. 3. osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t tj. prawo jazdy kategorii B i minimum 3 letni staż prac na stanowisku kierowcy,
2) dysponuje min. 3. osobami posiadającymi ukończony kurs z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz
posiadającymi kurs z zakresu opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu i wykaże minimum trzy-miesięczne
doświadczenie w pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych (udokumentowany okres pracy jako opiekun osób
niepełnosprawnych – łącznie przez 3 miesiące).
3) dysponuje min. 3. Pojazdami, które posiadają ważne badanie techniczne, są zgodnie z przepisami oznakowane,
posiadającymi ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które są
wyprodukowane po 31.12.2014 r. i siedzenia wyposażone w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla każdej przewożonej
osoby, klimatyzację i ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (dodatkowe lub osobne), spełniającym normę emisji spalin co
najmniej EURO V, o ilości miejsc max 9, w tym co najmniej trzy pojazdy wyposażone są w miejsca na przewóz wózków
inwalidzkich - samochód z homologacją do przewozu wózka inwalidzkiego, który jest wyposażony w windę / platformę do
transportu (załadunku i wyładunku) wózka inwalidzkiego.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się
w oryginale.
Wykonawca składa ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w
Stowarzyszeniu Na Tak Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” Ul. Winogrady 144, 61-626 Poznań, w sekretariacie oraz
winien ją oznaczyć poprzez wskazanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresu zamawiającego, nazwy przedmiotu
zamówienia oraz wskazać, żeby nie otwierać oferty przed terminem otwarcia ofert.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Najniższa cena 60%
Czas przebywania osób niepełnosprawnych w pojeździe 10%
Podstawienie w razie awarii pojazdu zastępczego 10%
Kryterium środowiskowe – norma emisji spalin EURO 10%
Monitoring świadczenia usługi 10%
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