
Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY /OFERENTA

Dane dotyczące wykonawcy :

Nazwa: ................................................................................ 

……………………………………………………………..

Siedziba: .............................................................................. 

Adres poczty elektronicznej: ............................................... 

Strona internetowa: .............................................................. 

Numer telefonu: ……........................................................... 

Numer faksu: ……............................................................... 

Numer REGON: .................................................................. 

Numer NIP: ......................................................................... 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Zespół Szkół we Włostowie 

Włostów 1 

27-545 Włostów 

 www.bip.lipnik.pl  

zswlostow@gmail.com

Godziny urzędowania 7:00 do 15.00 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Dowóz i odwóz dzieci i 
młodzieży do i ze szkoły – Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 – 2015 

Numer sprawy: ZSW 2236/07/2013



oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę (całkowity koszt usługi): 

Cena oferty 

cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że: 

[x] Zobowiązuję się do świadczenia usług od dnia 2 września 2013 r. do dnia 26 

czerwca 2015 r. 

[x] Reklamacje będą załatwiane w terminie:…………......... dni 

-sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

-załatwienie wykonania 
reklamacji: ..............................................................................................................

................................................................................................................................. 

[x] Inne 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba /osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 
zobowiązań umowy:
 ........................................................................................
tel. kontaktowy, faks: ..................................................... 



zakres odpowiedzialności ……………………...................................................... 

…………………………………………………………
tel. kontaktowy, faks: .................................. 

zakres odpowiedzialności ……………………………………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres*: 

-do reprezentowania w postępowaniu 

-do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

-do zawarcia umowy 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

1.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia,  nie  wnosimy  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne 
informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
postanowienia  umowy  /wzór  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4.  Oświadczamy,  ze  załączone  do  oferty  dokumenty  opisują  stan  faktyczny, 
aktualny na dzień otwarcia ofert.

Dokumenty 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 



................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………..

Inne informacje wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

................................................................................ 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić 



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE CENY OFERTOWEJ DLA DOWOZU DZIECI 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, 2014/2015

Miejscowoś
ci, z których 
należy 
dzieci 
dowieźć i 
odwieźć 

Liczba 
dzieci 

Cena biletu 
miesięcznego 
netto

Miesięczny 
koszt usługi 
netto

VAT Miesięczny 
koszt usługi 
brutto

Zespół 
Szkół we 
Włostowie

Gojców 14

Jagnin 1

Ublinek 10

Grocholice 5

Słoptów 3

Malżyn 4

Swojków 3

Goźlice 1

RAZEM 41

Łączna wartość biletów miesięcznych x 20

………………………………………. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ CEN BILETÓW MIESIĘCZNYCH 

Miejscowości, z 
których należy 
dzieci dowieźć i 
odwieźć 

Cena biletu 
miesięcznego 
netto VAT 

VAT Cena biletu 
miesięcznego brutto 

Zespół 
Szkół we 
Włostowie

Gojców 

Jagnin 

Ublinek 

Grocholice 

Słoptów 

Malżyn 

Swojków

Goźlice 

RAZEM

………………………………………. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU 

Przedmiot zamówienia: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły – 
Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 – 2015

Nazwa 
wykonawcy ........................................................................................................ 

Adres 
wykonawcy .......................................................................................................... 

Miejscowość ...................................................... Data ............................... 

Oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone 
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w 
szczególności: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

 Na  potwierdzenie  spełnienia  wyżej  wymienionych  warunków  do  oferty 
załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis wykonawcy)



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z 
POSTĘPOWANIA 

Nazwa 
wykonawcy ............................................................................................................. 

Adres 
wykonawcy .............................................................................................................

Miejscowość ............................................ Data ........................................... 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw 
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Na  potwierdzenie  spełnienia  wyżej  wymienionych  warunków  do  oferty 
załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ  WYKONANYCH  LUB  WYKONYWANYCH  USŁUG  W 
OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 

Nazwa 
wykonawcy .............................................................................................................

Adres 
wykonawcy .............................................................................................................

Miejscowość ........................................................Data ................................... 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie  ostatnich trzech lat  przed 
dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -w  tym  okresie  co  najmniej  2  usługi 
polegające  na  dowożeniu  dzieci  odpowiadające  swoim rodzajem i  wartością 
przedmiotowi zamówienia 

Lp. Przedmiot (rodzaj) 
wykonywanego 
zamówienia/usługi* 

Całkowita 
wartość 
brutto

Termin 
realizacji 
rozpoczęcie 

Termin 
realizacji 
zakończenie 

Nazwa 
zamawiającego i 
miejsce 
wykonania 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy 
do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:

− zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

− sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia



− charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

− zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

............................................................................... 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKAZ POSIADANYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Nazwa wykonawcy 

...................................................................................................................... 

Adres wykonawcy 

........................................................................................................................ 

Miejscowość ..................................................Data .........................

Zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym i celem wykazania przez wykonawcę, że posiada 
liczbę pojazdów w ilości 3 + pojazd dodatkowy

Opis (rodzaj) 
nazwa 
producenta 
(model)

Liczba 
jednostek

Rok 
produkcji 

Własny lub 
wydzierżawiony

Wydajność / 
wielkość 
(liczba miejsc 
siedzących) 

Jeżeli wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów należy 
do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:

− sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia



− charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

− zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

................................................................................. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 8 do SIWZ

INFORMACJE  NA  TEMAT  OSÓB  KTÓRE  BĘDĄ  WYKONYWAĆ 
ZAMÓWIENIE. 

Nazwa 
wykonawcy ............................................................................................................. 

Adres 
wykonawcy ............................................................................................................. 

Miejscowość .......................................................Data ................................... 

Lp. Nazwa/ funkcja, 
stanowisko 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

Przygotowanie 
zawodowe/ 
uprawnienia 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  ŻE  OSOBY,  KTÓRE  BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ  W 
WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA,  POSIADAJĄ  WYMAGANE 
UPRAWNIENIA 

Nazwa wykonawcy 

...................................................................................................................... 

Adres 
wykonawcy ............................................................................................................. 

Miejscowość ...........................................................Data ............................. 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności  osoby  wskazane  w  Wykazie  osób,  które  będą  uczestniczyć  w 
wykonywaniu  zamówienia  posiadają  wszelkie  wymagane  ustawowo 
uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 

................................................................................ 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Oświadczenie

Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz.759 z późn.zm) oświadczamy, że należymy/nie 
należymy* do grupy kapitałowej.

W związku z tym, że należymy do grupy kapitałowej składamy w załączeniu 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

................................................................................ 

(data i czytelny podpis i pieczątka wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ

WZÓR UMOWY:

Umowa  Nr  .......  /2013  r.  na  świadczenie  usług  przewozowych  zawarta  w  dniu 
………………………. we Włostowie pomiędzy Zespołem Szkół we Włostowie – jednostką 
organizacyjną Gminy Lipnik reprezentowanym przez: 

Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie – Małgorzatę Krakowiak 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej  Zespołu szkół we Włostowie – Joanny 
Wojciechowskiej - zwaną dalej Zamawiającym, 

a

………………………………………………………………………..…………………………. 
…………………….z siedzibą w …………………………….., ul. ………………………….. 
reprezentowanym(ą) przez: 

1) ……………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………..…………………… 

zwanym (ą) dalej Wykonawcą; o następującej treści: 

§1.

W  wyniku  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający powierza a 
Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługę  w  zakresie  Dowozu  
i odwozu dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013-
2015 na trasach i w czasie uzgodnionym między stronami.

§ 2.

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  na  zasadach  określonych  w 
niniejszej  umowie,  do  sprzedaży  biletów  miesięcznych  i  świadczenia  na  rzecz 
Zamawiającego usługi przewozu dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkół 
oraz z powrotem do miejsca zamieszkania bądź wysiadania w dni nauki szkolnej tj. od 
dnia 2 września 2013 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz w dni przewidziane zmianami 
organizacji  roku szkolnego  związanych  z  wprowadzeniem dodatkowych  dni  nauki 
szkolnej lub wolnych dni od nauki.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dowiezienia uczniów do Zespołu Szkół we Włostowie 
przed  rozpoczęciem zajęć  szkolnych  od  godz.7.15  do  godz.7.45  oraz  odwiezienia 
uczniów  po  zakończeniu  zajęć  szkolnych  w  godz.14.15  do  godz.15.00  według 



rozkładów  jazdy  uzgodnionych  z  zamawiającym  stanowiących  załącznik  nr  1  do 
umowy. 

3. Wykonawca  na  poszczególnych  trasach  przewiezie  do  szkoły  ilość  uczniów 
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego  przewiezienia  na  trasach 
wymienionych  w  rozkładach  jazdy  stanowiących  załącznik  nr  1  do  umowy osób 
wyznaczonych  przez  zamawiającego  sprawujących  opiekę  nad  przewożonymi 
uczniami.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  przewożonym  uczniom  miejsc 
siedzących i bezpiecznych warunków przewozu.

§ 3.

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia 2 września 
2013 r. do dnia 26 czerwca 2015 r. 

§ 4.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  przedmiotu  zamówienia  w  przypadku 
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania 
w  szczególności  w  zakresie  ilości  przewożonych  uczniów  w  tym  ilości  przewożonych 
uczniów na poszczególnych trasach, w nieznacznej zmianie przebiegu tras, godzin odjazdów 
oraz zmiany przystanków. 

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
Prawo przewozowe oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności: 

1) zapewnienia punktualności kursów, 

2) posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów 
mechanicznych i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) kierowcy i 
pasażerów, 

3) świadczenia usług przewozu sprawnymi technicznie pojazdami

4) zapewnienia obsad pojazdów kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia gwarantujące bezpieczny przewóz dzieci, 

5) podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii technicznej pojazdu. 

§ 6.

Wykonawca oświadcza,  że  przedmiot  umowy będzie  realizował   samodzielnie/z  udziałem 
podwykonawców



§ 7

Wykonawca  odpowiada  za  punktualny  przewóz.  Ustalona  odpowiedzialność  nie  będzie 
obowiązywać,  jeżeli  zaistnieją  przeszkody spowodowane  siłą  wyższą  jak:  zaspy śnieżne, 
gołoledź, powódź bądź inne przyczyny wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 8.

W  przypadku  spóźnienia  powstałego  z  przyczyny  uszkodzenia  pojazdu  w  drodze, 
Zamawiający zawiadamia telefonicznie Wykonawcę o nie nadejściu autobusu w 15 minut po 
planowanym  przejeździe.  Wykonawca  po  otrzymaniu  zawiadomienia,  zobowiązuje  się 
natychmiast wysłać podmianę pojazdu. 

§ 9.

1.  Usługi  będące przedmiotem umowy świadczone będą  na podstawie zakupionych przez 
Zamawiającego  biletów  miesięcznych  w  okresie  obowiązywania  umowy  i  stanowią 
wynagrodzenie za usługę. 

2. Wykaz cen biletów miesięcznych stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 

3.  Wynagrodzenie  szacunkowe na  dzień  złożenia  oferty za  wykonanie  całego przedmiotu 
umowy  wynosi  ……………...  zł  brutto  (słownie: 
……………………………………………………………………………… zł.) 

4. Należność za wykonaną usługę regulowana będzie na podstawie comiesięcznych faktur 
wystawionych  w  pierwszej  połowie  następnego  miesiąca,  płatnych  przelewem  na  konto. 
Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur przez  Zespół Szkół we Włostowie. 
Faktury będą wystawiane na Zespół Szkół we Włostowie według ilości biletów zamówionych 
i dostarczonych do szkoły. 

§ 10.

1. Strony postanawiają iż w okresie objętym umową cena biletów miesięcznych może ulec 
zmianie jednorazowo w roku kalendarzowym w stosunku do ceny umownej uwzględniając 
średnioroczny wskaźnik  wzrostu  cen  towarów i  usług  konsumpcyjnych  za  rok  poprzedni 
ustalony przez Główny Urząd Statystyczny (opublikowany w Monitorze Polskim) 

2. Waloryzacja, o której mowa w ust.1 może być dokonywana w miesiącu sierpniu każdego 
roku  kalendarzowego,  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego  po  zawiadomieniu 
Zamawiającego. 

§ 11.

1. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy pełnić będzie 
Referent ds. płac i administracji pani Monika Joniec

2. Z ramienia Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełnić będzie 
……………………………………………………………….



§ 12

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  ubezpieczył  przewożone  osoby,  w  zakresie  następstw 
nieszczęśliwych  wypadków i  posiada  polisę  ubezpieczeniową OC i  w zakresie  następstw 
nieszczęśliwych wypadków przewożonych osób na terenie RP. 

2.  Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczące przewożonych osób i innych osób trzecich powstałe w 
związku z wykonywaniem umowy. 

3.  wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  ubezpieczenia  pojazdów  OC,  AC  i  NW  oraz 
ewentualnych opłat za korzystanie z dróg krajowych i przystanków.

§ 13.

1. Strony postanowiły, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą, naliczane 
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu dowozu i odwozu uczniów wynikających z winy wykonawcy w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 9 umowy, 

b)  za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości  5% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust.3 umowy. 

2. Obok kar umownych przewidzianych niniejszą umową strony zastrzegają sobie prawo do 
odszkodowania uzupełniającego w wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

§ 14

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
następujących sytuacjach:

− ogłoszenia upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy

− Wykonawca zleci wykonanie usługi będącej  przedmiotem niniejszej  umowy osobie 
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego

− Wykonawca nie rozpocznie realizacji usługi bez uzasadnionej przyczyny lub przerwie 
realizację usługi i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego.

§ 15.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony. 



§ 16.

Dodatkowe ustalenia  stron umowy:  Wykonawca będzie przedkładał  corocznie w miesiącu 
sierpniu potwierdzoną kserokopię polisy OC i NW. 

§ 17.

Wszelkie  spory  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  umowy  Strony  zobowiązują  się 
rozstrzygać  na  drodze  negocjacji,  a  w  przypadku  braku  porozumienia  ewentualne  spory 
podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla Zamawiającego. 

§ 18.

W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 19.

Integralną część umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 
Wykonawcy wraz z załącznikami. 

§ 20.

Umowa  sporządzona  została  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Znak ZSW 2236/07/2013

Załącznik Nr 12 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z 
TRASĄ PRZEJAZDU 

Wykaz miejscowości, z których należy dowieźć uczniów do poszczególnych 
szkół oraz ilość uczniów z danej miejscowości w roku szkolnym 2013/2014: 

Miejsce dowozu i 
odwozu

Miejscowości, z 
których należy dzieci 

dowieźć i odwieźć

Liczba dzieci

Zespół Szkół we 
Włostowie

Gojców 14

Jagnin 1

Ublinek 10

Grocholice 5

Słoptów 3

Malżyn 4

Swojków 3

Goźlice 1

RAZEM 41

Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 



TRASY  NA  KTÓRYCH  NALEŻY  ZORGANIZOWAĆ  DOWÓZ  I 
ODWÓZ UCZNIÓW 

a)  Włostów - Jagnin – Gojców – Włostów (długość trasy  - około 9 km) 

b) Włostów – Ublinek – Grocholice – Włostów (długość trasy  - około 11 km) 

c) Włostów - Goźlice – Słoptów - Malżyn – (Swojków) – Włostów (długość 
trasy  - około 14 km) 

Trasa przejazdu poszczególnych pojazdów może ulec nieznacznej zmianie. 

................................................................................ 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 


