Ożarów Mazowiecki, 8 listopada 2021 roku

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych

na świadczenie usługi transportu drogowego przewozu taksówką osób
udzielających świadczeń medycznych
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób taksówką przez Przyjmującego
Zamówienie, polegającej na przewozie osób udzielających świadczeń medycznych w
Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego.
1. Zamawiający:
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego
ul. Marii Konopnickiej 9
05-850 Ożarów Mazowiecki
2. Opis przedmiotu zamówienia: usługa transportu drogowego przewozu taksówką
osobową osób udzielających świadczeń medycznych w Gminnym Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego:
2.1. Usługa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach 7:30 – 18:30.
2.2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do stałej obsługi w zakresie przewozu osób
udzielających świadczeń medycznych w GSPZLO.

2.3. Orientacyjne dane określające usługę na okres 13 miesięcy:
2.3.1. Kilometry do przejechania – 1100 km
2.3.2. Łączny czas przejazdu – 46 godzin
2.3.3. Łączny czas postoju / oczekiwania – 173 godziny
3. Wymagania wobec Przyjmującego Zamówienie:
3.1. posiada właściwą licencję świadczenia usług transportu drogowego przewozu osób
taksówką oraz legalizację taksometru.
3.2. posiada zarejestrowaną działalnością gospodarczą na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką.
3.3. posiada aktualne ubezpieczenie OC i NW dla pasażerów, w zakresie ryzyka wynikającego
z prowadzonej działalności.
3.4. w pojeździe obowiązuje zakaz palenia.
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3.5. zapewnienie przewożonym osobom odpowiedniego do transportu osobowego warunki
bezpieczeństwa i higieny oraz standardu wygód przyjęty w transporcie tego rodzaju.
3.6. w przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go do jazdy przez
policję lub inne organy do tego uprawnione, usunięcie awarii w trybie natychmiastowym,
tj. do 15 minut, a w przypadku braku takiej możliwości dokonanie zgłoszenia do innego
przewoźnika, skutkującego odebraniem pasażera i kontunuowaniem kursu.
3.7. samochód będzie posiadał aktualne badania techniczne i będzie technicznie sprawny.
3.8. samochód powinien być umyty z zewnątrz i czysty w środku.
3.9. kierowca zobowiązany jest do wykonania przejazdu trasą najkrótszą z wyjątkiem zdarzeń
losowych (wypadek drogowy, zamknięcie ulic), o czym powiadomi pasażera o zaistnieniu
takiej sytuacji drogowej przed zmianą kursu po uprzedniej akceptacji.
4. Rozliczenia:
4.1. Przyjmujący zamówienie określi okres rozliczania: tygodniowy lub dwutygodniowy lub
miesięczny.
4.2. Za każdy okres rozliczeniowy Przyjmujący Zamówienie wystawi fakturę lub rachunek.
4.3. Do wystawionej faktury / wystawionego rachunku Przyjmujący Zamówienie dołączy
paragony podpisane przez osoby korzystające z przewozu.
4.4. Termin płatności: 7 dni od dnia otrzymania przez GSPZLO poprawnie wystawionej
faktury VAT / Rachunku.
4.5. Forma płatności: przelew.
4.6. Jako dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
GSPZLO.
5. Termin obowiązywania zamówienia: 13 miesięcy w okresie 01.12.2021 – 31.12.2022.
6. Termin wykonania zamówienia
Zgodnie z zapotrzebowaniem Zleceniodawcy – nie później niż do 1 godziny.
7. Termin i forma składania ofert: 23.11.2021 roku, w formie elektronicznej na adres
administracja@gspzlo-ozarow.pl, pocztą na adres: Gminny Samodzielny Publiczny Zakład
Lecznictwa Otwartego ul. Marii Konopnickiej 9 05-850 Ożarów Mazowiecki lub osobiście pod
wskazanym adresem w pokoju nr 106 w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Dokumenty
przesłane pocztą lub złożone osobiście muszą wpłynąć do dnia 23.11.2021 roku.
8.

Dokumenty ofertowe:

8.1. Oferta na załączonym formularzu. Należy wskazać:
a) Opłata początkowa ……….. zł brutto,
b) Taryfa I ……….. zł brutto za km,
c) Taryfa III ……….. zł brutto za km,
d) Postój / oczekiwanie ……….. zł brutto za godzinę,
e) Rabat ………….%;
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8.2. Kopia licencji na przewóz taksówką;
8.3. Dokument rejestrowy działalności gospodarczej;
9.

Sposób oceny ofert:

9.1. Opłata początkowa – maksymalnie 10 punktów

C=

oferta z najniższą ceną
cena badanej oferty

x 10 pkt

9.2. Taryfa I – maksymalnie 35 punktów

C=

oferta z najniższą ceną
cena badanej oferty

x 35 pkt

9.3. Taryfa III – maksymalnie 35 punktów

C=

oferta z najniższą ceną
cena badanej oferty

x 35 pkt

9.4. Postój / oczekiwanie – maksymalnie 15 punktów

C=

oferta z najniższą ceną
cena badanej oferty

x 15 pkt

9.5. Rabat – maksymalnie 5 punktów

C=

oferta z najniższą ceną
cena badanej oferty

x 5 pkt

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy ofertę najkorzystniejszą cenowo. W następnej kolejności umieszczone zostaną oferty
stosownie do uzyskanej liczby punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana Oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w
postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów za sumę kryteriów określonych powyżej.
W przypadku uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów w ocenie końcowej, o wyborze
najkorzystniejszej oferty decyduje większa liczba punktów w kryterium „Postój / oczekiwanie”, a
następnie w kryterium „Rabat”.
Zamawiający w pierwszej kolejności będzie korzystał z przewozów świadczonych przez
najkorzystniejszego oferta. W przypadku braku możliwości świadczenia przez niego usługi w
danym momencie, Zamawiający ma prawo korzystać z usług kolejno najkorzystniejszych
oferentów.
10. Osoba do kontaktu: w godzinach 8:00 – 15:00 Pani Katarzyna Adamczyk tel. 22 344 86 16,
email administracja@gspzlo-ozarow.pl.
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11. Zagadnienie ogólne
11.1. Oferty bez wskazana cen jednostkowych dla wszystkich pozycji podlegają odrzuceniu.
11.2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do 30 dni od daty rozstrzygnięcia
postępowania.
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