
Wieliszew, 11 lutego 2020 r. 
 

Zapytanie ofertowe nr CUW.3/2020 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wieliszew  
ul. Modlińska 1 
05-135 Wieliszew 
NIP 536 17 58 264 
 
w ramach, której funkcjonuje: 
 
Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie 
ul. Kościelna 27 
05-135 Wieliszew 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów klas I-III szkół 
podstawowych z terenu gminy Wieliszew, wraz z opiekunami, na zajęcia z nauki pływania. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Usługa obejmuje dowóz na zajęcia nauki pływania w okresie 24 lutego 2020 - 6 grudnia 2020 r., 
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Na dzień opracowania 
zapytania harmonogram przedstawia się następująco: 
- uczniowie (60) ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie zostaną 
dowiezieni na basen w poniedziałki  na godz. 15.15 - cztery grupy uczniów (wyjazd spod szkoły - 
14.45), 
- uczniowie  (60) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie zostaną 
dowiezieni na basen „Aquapark Fala” w Stanisławowie Pierwszym, ul. Koncertowa 4 we wtorki  
na godz. 15.00- cztery grupy uczniów (wyjazd spod szkoły 14.30), 
- uczniowie (30) ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku zostaną dowiezieni 
na basen w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66 w środę na godz. 13.15- 
dwie grupy (wyjazd spod szkoły 13.00), 
- uczniowie (30) ze Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej zostaną 
dowiezieni na basen w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66 w czwartki 
na godz. 12.05- dwie grupy (wyjazd spod szkoły 11.35), 
- uczniowie (30) ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieliszewie zostaną dowiezieni 
na basen w czwartki na godz. 15.00 - dwie grupy uczniów (wyjazd spod szkoły 14.30) 
- uczniowie (60) ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach zostaną 
dowiezieni na basen w piątki na godz. 15.15 - cztery grupy uczniów (wyjazd spod szkoły 14.45),  
co prezentuje poniższe zestawienie: 
 

Lp Dzień 
tygodnia 

skąd dokąd Liczba 
uczniów 

Godzina 
odjazdu/powrotu 

 

1. poniedziałek Szkoła Podstawowa 
im. K. 
Makuszyńskiego  
w Skrzeszewie 

„Aquapark Fala”  
w 
Stanisławowie 
Pierwszym 
 

 
60  
(2 autokary) 

 
14.45/17.00 

 

2. wtorek Szkoła Podstawowa 
nr 1  
im. T. Kościuszki  
w Wieliszewie 

„Aquapark Fala”  
w 
Stanisławowie 
Pierwszym 

 

 
60  
(2 autokary) 

 
14.30/16.45 

 

3. środa Szkoła Podstawowa 
im. J. Wybickiego  
w Janówku 

NOSiR Nowy 
Dwór Maz. 

30 13.00/14.30  

4. czwartek Szkoła Podstawowa 
im. B. Sokoła w 
Olszewnicy Starej 

NOSiR Nowy 
Dwór Maz. 

30 11.35/14.00  



5.  
czwartek 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Jana Pawła II  

w Wieliszewie 

„Aquapark Fala”  
w 
Stanisławowie 
Pierwszym 

 

 
30 

 
14.30/16.45 

 

 
 
6. 

 
piątek  

Szkoła Podstawowa 
im. S Moniuszki   
w Łajskach 

„Aquapark Fala”  
w 
Stanisławowie 
Pierwszym 

 

 
60 
(2 autokary) 

 
14.45/17.00 

 

 
Uwaga: z każdą grupą uczniów jadą opiekunowie (1 na 15 osób) 
Zajęcia odbywają się: 
- dla uczniów SP nr 1 Wieliszew, SP nr 2 Wieliszew, SP Łajski, SP Skrzeszew w Aquaparku 
„Fala” w Nieporęcie”, 
- dla uczniów SP Janówek, SP Olszewnica Stara - w OSiR Nowy Dwór Mazowiecki 

Harmonogram zajęć na basenie może ulec zmianie od 1 września 2020 r. 
 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. ofert dotyczących dowozu na zajęcia w 
jednym z obiektów wymienionych w pkt.2. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 24 lutego 2020- 6 grudnia 2020 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
   

 Oferta powinna być: 
 
            - przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, 
           - opatrzona pieczęcią firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dyrsapo@wieliszew.pl , lub 

osobiście do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie, ul. Kościelna 27 do dnia 20 lutego 2020 r. do 
godz. 10.00 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 lutego 2020 r., godz. 10.15 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena za jeden pełny tydzień (wszystkie kursy) dowożenia uczniów -100% 
W przypadku ofert częściowych Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem dowożenia do jednego z obiektów 
wymienionych w pkt. 2 (cena 100%) 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CUW.3/2020 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

w sprawie przetargu w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów klas 

I-III szkół podstawowych z terenu gminy Wieliszew na zajęcia z nauki pływania na basenie (-ach) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: _____________________________________ 

 

tel./fax  __________________________________ 

 

e-mail: ____________________________________ 

  

W związku z zapytaniem ofertowym nr CUW.3/2020 składam(-y) poniższą ofertę: 

 

- cena (bez VAT): …………………………………………….. 

- wartość VAT: ……………………………………………….. 

 

RAZEM Z VAT: ……………………………………………….. 

Słownie: ……………………………………………………………………………………. zł, zgodnie   z zestawieniem: 

 

 

Lp Dzień 
tygodnia 

skąd dokąd Liczba 
uczniów 

Godzina 
odjazdu/powrotu 

Cena brutto 

1.  
poniedziałek 

 
SP Skrzeszew 

„Aquapark Fala”  
w Stanisławowie 
Pierwszym 

60  
(2 autokary) 

 
14.45/17.00 

 

2.  
wtorek 

SP nr 1  
w Wieliszewie 

„Aquapark Fala”  
w Stanisławowie 
Pierwszym 

60  
(2 autokary) 

 
14.30/16.45 

 

3. środa SP  
Janówek Pierwszy 

NOSiR Nowy Dwór 
Maz. 

30 
(1 autokar) 

13.00/14.30  

4. czwartek SP Olszewnica Starej NOSiR Nowy Dwór 
Maz. 

30 
(1 autokar) 

11.35/14.00  

5.  
czwartek 

SP nr 2  
w Wieliszewie 

„Aquapark Fala”  
w Stanisławowie 
Pierwszym 

30  
(1 autokar) 

 
14.30/16.45 

 

 
 
6. 

 
piątek  

SP Łajski „Aquapark Fala”  
w Stanisławowie 
Pierwszym 

60 
(2 autokary) 

 
14.45/17.00 

 

RAZEM  

 
*za jeden pełny tydzień (wszystkie kursy) dowożenia uczniów z terenu Gminy 

Wieliszew na basen w Nowym Dworze Mazowieckim i Stanisławowie Pierwszym 

 

*za dowożenie uczniów na basen w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

 

* za dowożenie uczniów na basen w Stanisławowie Pierwszym 
*niepotrzebne skreślić 

Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń  
i uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w 
Zapytaniu. 
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Data _______________________ 
 
 

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

         podpis osoby uprawnionej do zaciągania 

zobowiązań w imieniu oferenta 


