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Ogłoszenie nr 500184793-N-2018 z dnia 03-08-2018 r.

Karczew: Dowóz dzieci (uczniów) niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie

przewozu, z terenu Gminy Karczew do placówek oświatowych. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE

ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

nie

 

Informacje dodatkowe:  Nie dotyczy 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karczew, Krajowy numer identyfikacyjny 1326922600000, ul. ul.

Warszawska  28, 05480   Karczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7806516, 780 76 41,

e-mail przetargi@karczew.pl, faks 227 806 536. 

Adres strony internetowej (url): www.karczew.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dowóz dzieci (uczniów)

niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie przewozu, z terenu Gminy Karczew do

placówek oświatowych. 

Numer referencyjny  ZP.271.11.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Usługi

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie usługi

dowozu dzieci (uczniów) niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew wraz z opieką nad uczniami

w czasie dowozu do placówek oświatowych od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, z

miejsca zamieszkania do sześciu placówek oświatowych, w okresie od dnia 03.09.2018 r. do dnia

30.11.2018 r.

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
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III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Niniejsze zamówienie było przewidziane w Ogłoszeniu o Zamówieniu Nr 560948-N-2017 z dnia

31-07-2017 r. oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia

podstawowego. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem

zamówienia podstawowego, stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia

podstawowego. Zamówienie udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

dotychczasowemu Wykonawcy.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

Pan Marek Włastowski działający pod firmą Marek Włastowski Usługi Transportowe,  ,  Otwock

Wielki, ul. Górna 20 ,  05-480,  Karczew,  kraj/woj. mazowieckie 

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

 


