
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni, ul. płk. Dąbka 277 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207.000 Euro na usługę:  

 
 „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1  

w Gdyni do szkoły oraz  z powrotem do miejsca zamieszkania  
od dnia 07.01.2015r. – 31.12.2016r.”. 

 
W dniu 02.12.2014r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 395530-2014 oraz  
w dniu 08.12.2014r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia pod nr: 401264-2014. 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Miasta Gdynia transportem 
własnym, polegającej na: dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW Nr 1  
w Gdyni, na trasie: miejsca zamieszkania – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 
277 Gdynia  oraz miejsca zamieszkania uczniów. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 
do SIWZ –  Rozkład dowozów i odwozów  uczniów w SOSW Nr 1 w Gdyni. Długość trasy ustalono na ok. 260 
km dziennie, a szacunkową ilość dni w ciągu roku na ok.: 195. Usługa świadczona będzie w dni robocze w ciągu 
roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne,  
ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych, od dnia zawarcia 07 stycznia 2015 roku do dnia  31 grudnia 
2016r. w godzinach umożliwiających przewożonym osobom udział w zajęciach zgodnie z rozkładem zajęć 
szkolnych /placówki / ośrodka, za wyjątkiem dni wolnych od zajęć. 
 
CPV:  60100000 – 9  - Usługi w zakresie transportu drogowego 

60130000 – 8  - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 
Pożądany termin realizacji zamówienia – 07.01.2015r. – 31.12.2016r. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby 
Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 60 zł. dokonaną w kasie lub na 
konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni PKO Bank Polski S.A. O/Gdynia nr: PL  
77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 lub pobrać ze strony internetowej 
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html  lub www.sosw1.eu  
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Renata Tomaszewska – dyrektor  oraz Joanna 
Żak - Tyburska – kierownik administracyjno-gospodarczy– sosw1@sosw1.eu oraz fax: 58/ 625 48 55. 
Ofertę opisaną:  

Nazwa i adres zamawiającego 
 
„Oferta - Przetarg nieograniczony na usługę: „ Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania,                    
od dnia  07.01.2015r. – 31.12.2016 r.”  

 
Nie otwierać przed 16.12.2014r. godz. 10:30”. 

 
 
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 16 grudnia 2014r. do godz. 10.00.  
 
 
 
  

        Dyrektor SOSW Nr 1 


