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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej) na terenie Gminy Drawno oraz Gminy 

Choszczno w 2022r.” 

 

 

Podstawa prawna: 

• postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2021r.,  poz. 1129 z późn. zm.); 
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Drawno, dnia 23.12.2021r. 

 

 

http://www.drawno.pl/


I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Drawno oraz Gminy Choszczno 

w 2022r.: 

   - linia komunikacyjna L1: Drawno ul. Kolejowa - Zatom - Konotop- Niemieńsko -

Dominikowo- Barnimie -Podegrodzie - Chomętowo - Drawno ul. Kolejowa - Drawno Plac 

Wolności; 

   - linia komunikacyjna L2: Drawno, ul. Kolejowa – Święciechów – Drawno, Pl. Wolności; 

   - linia komunikacyjna L3: Drawno Plac Wolności - Drawno Osiedle - Kiełpino - Brzeziny - 

Kołki - Krzowiec skrzyż. - Suliszewo - Choszczno ul. Drawieńska - Choszczno ZUS - 

Choszczno Poczta - Choszczno ul. Konopnickiej;  

  1.2. Warunkiem uruchomienia powyższych linii komunikacyjnych określonych w pkt 1 będzie 

pozytywne rozpatrzenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wniosku Organizatora w 

sprawie dopłaty do funkcjonowania sieci komunikacyjnej z Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

    1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 

 

  60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

 

II. Termin realizacji zadania: 

 

Termin realizacji zamówienia: od 04.01.2022r. do 30.12.2022r.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania danego 

warunku: 

 

1) W postępowaniu mogą brać udział Operatorzy posiadający uprawnienia do wykonywania 

krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie 

drogowym (t.j Dz. U z 2021r., poz. 919 ze zm.) lub stosownej licencji (kserokopię dokumentu 

należy przedłożyć z ofertą); 

2) Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności (kserokopię dokumentu należy przedłożyć z ofertą); 

3) Dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego 

realizacji: 



- kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1, ważnymi badaniami lekarskimi, 

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j Dz. U z 2021r., poz. 919 

ze zm.) w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego); 

4) Dysponują lub będą dysponować tyloma pełnosprawnymi pojazdami, które umożliwią przewóz 

osób z miejscami siedzącymi (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego): 

- jednym (1) autobusem o liczbie miejsc siedzących 50, 

- jednym (1) autobusem o liczbie miejsc siedzących 29-39. 

5) Złożą wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); 

 

IV. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. 

 

Przy wyborze ofert Organizator będzie stosował następujące kryteria: 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

przy zastosowaniu poniższych kryteriów: 

1) cena ofertowa za 1 wozokilometr – 60 %  

2) czas podstawienia autobusu zastępczego – 40 % 

 

Kryterium nr 1 - Cena oferowana za 1 wozokilometr (C)– obejmuje cenę wykonania przedmiotu 

zamówienia określonego w niniejszej opz. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 

punktów = 100 pkt, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej 

C = [C min / C bad] x 60 

gdzie: 

C - liczba punktów za cenę ofertową 

Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

Cbad - cena oferty badanej 

 

Kryterium nr 2 – czas podstawienia autobusu zastępczego  (COZWJ). 

Oferta z najkrótszym czasem otrzyma maksymalną ilość punktów = 40 pkt, a oferta z najdłuższym 

czasem otrzyma punktów 0 pkt. 

1. Jeżeli zostanie zaoferowany czas podstawienia autobusu zastępczego w ciągu 90 min oferta 

otrzyma 0 pkt, 

2. Jeżeli zostanie zaoferowany czas podstawienia autobusu zastępczego w ciągu 70 min oferta 

otrzyma 30 pkt, 

3.Jeżeli zostanie zaoferowany czas podstawienia autobusu zastępczego w ciągu 50 min oferta 

otrzyma 20 pkt, 

4.Jeżeli zostanie zaoferowany czas podstawienia autobusu zastępczego w ciągu 30 min oferta 

otrzyma 40 pkt. 



W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym pozycji, dotyczącej „czas podstawienia 

autobusu zastępczego” przez Operatora, Organizator uzna, że czas podstawienia autobusu 

zastępczego realizowana będzie w minimalnym zakresie i przyzna 0 pkt w kryterium. 

Uwaga! 

1) W przypadku zaoferowania czasu podstawienia autobusu zastępczego w ciągu 30 min,  operator 

będzie zobowiązany do realizacji ww. usług w przeciągu 30 min   przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

 

Końcowa punktacja danej oferty będzie dokonywana według wzoru: 

 

         P =  C + COZWJ  

 

 gdzie: P – suma punktów uzyskanych przez Operatora „badanego” w kryteriach oceny ofert 

 C – liczba punktów uzyskanych przez Operatora „badanego” w kryterium nr 1 

 COZWJ – liczba punktów uzyskanych przez Operatora „badanego” w kryterium nr 2 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

Za najkorzystniejsza ofertę Organizator uzna ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny 

i kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego tj. uzyska największą ilość punktów. 

 

V. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:   

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator zawiadomi Operatorów, którzy złożyli oferty o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Operatora, którego ofertę 

wybrano. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z 

Operatorem.  

W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Operatora, dopuszcza się możliwość 

zawarcia przez Organizatora umowy z Operatorem, którego oferta została porównana i oceniona 

jako kolejna najbardziej korzystna. 

Organizator ma prawo do wezwań o wyjaśnienie zaoferowanej ceny.  

 

VI. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania: 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 29.12.2021r. do godz. 15:30 w Urzędzie 

Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, Sekretariat, I piętro.  

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30. 

 

 



 

Organizator nie dopuszcza składanie ofert częściowych na w/w zadanie.   

Organizator dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. 

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

VII. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia: 

 

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno 

b) e-mailem: poczta@drawno.pl, mpasierbiewicz@drawno.pl 

d) osoby uprawnione do kontaktu z Operatorami: 

    Monika Pasierbiewicz, tel. 664 772 694  (w zakresie merytorycznym i proceduralnym) 

    

VIII. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:  

 

Za usługi przewozowe wykonywane w okresie rozliczeniowym Operatorowi przysługuje 

wynagrodzenie umowne, będące sumą iloczynu faktycznie wykonanych w tym okresie 

wozokilometrów oraz stawki brutto za 1 wozokilometr.  

 Wynagrodzenie należne operatorowi za cały okres obowiązywania umowy będzie ustalane w 

rozliczeniu kwartalnym poprzez przedłożenie prawidłowo wystawionej faktury oraz sprawozdania z 

realizacji usługi zawierające: 

a a) wielkość pracy eksploatacyjnej pojazdów wyrażonej w wozokilometrach, 

b b) wielkość sprzedaży biletów przejazdowych w ujęciu ilościowym i wartościowym, 

c) poziom rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych. zestawienia pracy eksploatacyjnej 

oraz kosztów świadczenia usług. 

Wynagrodzenie przysługuje Operatorowi wyłącznie za faktycznie wykonane wozokilometry na 

liniach uruchamianych na zlecenie Organizatora. 

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, w 

systemie podzielonej płatności w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Organizatorowi prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

IX. Uwagi: 

 

• Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami tj. ustawą 

o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), ustawą prawo o 

ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450); Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. 

U. 2021 r., poz.717); 
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• Operator nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

• Organizator w czasie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do kontroli i jakości 

świadczonych usług przewozowych. 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  

3. Załącznik nr 3- Wykaz osób  

4. Załącznik nr 4- Wykaz pojazdów  

5. Załącznik nr 5- Proponowany rozkład jazdy  
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