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Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Olesnicki
Adres pocztowy: Powiat Oleśnicki, ul.J.Słowackiego 10 56-400 Oleśnica
Miejscowość: Oleśnica
Kod NUTS: PL518
Kod pocztowy: 56-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Wawrzyniak
E-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl
Tel.: +48 713140111
Faks: +48 713140110
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-olesnicki.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=55
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://ssdip.bip.gov.pl/redactor/publiccontracts/index
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat
Oleśnicki

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Zadanie polegało będzie na transporcie osób na terenie powiatu, głównym celem jest połączenie siedzib gmin
ze stolicą powiatu.
Zasadnym będzie utworzenie nie sieci komunikacyjnych a linii komunikacyjnych, a transport realizowany będzie
na zasadzie przewozu autobusowego.
Aby zapewnić transport mieszkańcom poszczególnych gmin do Oleśnicy należałoby uruchomić cztery linie
komunikacyjne:
1. Oleśnica – Dobroszyce – Twardogóra – Oleśnica
2. Oleśnica – Międzybórz – Oleśnica
3. . Oleśnica – Syców – Oleśnica
4. Oleśnica – Bierutów – Dziadowa Kłoda – Oleśnica

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 216 222.95 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Oleśnicki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie polegało będzie na transporcie osób na terenie powiatu, głównym celem jest połączenie siedzib gmin
ze stolicą powiatu.
Zasadnym będzie utworzenie nie sieci komunikacyjnych a linii komunikacyjnych a transport realizowany będzie
na zasadzie przewozu autobusowego.
Tak aby zapewnić transport mieszkańcom poszczególnych gmin do Oleśnicy należałoby uruchomić cztery linie
komunikacyjne:
1. Oleśnica – Dobroszyce – Twardogóra – Oleśnica
Zaplanowano po 3 kursy dziennie (rano, południe, popołudnie od pn.-pt. i jeden kurs sobotni)
Liczba kilometrów w okresie trwania umowy na tej linii (okres 1 roku ) to około 45.760 km., j
2. Oleśnica – Międzybórz – Oleśnica
Zaplanowano po 3 kursy dziennie (rano, południe, popołudnie od pn.-pt. i jeden kurs sobotni)
Liczba kilometrów w okresie trwania umowy na tej linii (okres 1 roku) to około 46.800 km.,
3. Oleśnica – Syców – Oleśnica
Zaplanowano po 3 kursy dziennie (rano, południe, popołudnie od pn.-pt. i jeden kurs sobotni)
Liczba kilometrów w okresie trwania umowy na tej linii (okres 1 roku) to około 46.800 km.,
4. Oleśnica – Bierutów – Dziadowa Kłoda – Oleśnica
Zaplanowano po 3 kursy dziennie (rano, południe, popołudnie od pn.-pt. i jeden kurs sobotni)
Liczba kilometrów w okresie trwania umowy na tej linii (okres 1 roku) to około 111.488 km.,

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/06/2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
01/06/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Warszawa 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
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Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Warszawa 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2020

