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BZG 72.1.2021                                             Zgorzelec, dnia 26 listopada 2021r. 
                                                                                     
     

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 
ZAPRASZA 

 do złożenia oferty na zadanie pn.: 
Wykonanie kompleksowego opracowania pn. „Transgraniczne koncepcja 
organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin 

Ziemi Zgorzeleckiej”. 
 

1. Opis sposobu przygotowania oferty: 
a) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,  
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz 
napis: oferta na zadanie pn. Wykonanie kompleksowego opracowania pn. „Transgraniczna 
koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej”. 
a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
b) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 
c) Ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
2.1 Podstawowe elementy opracowania:  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji planistycznej dotyczącej 
organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie składa się z 5 niżej 
wymienionych części:  

1) Część 1 – diagnoza stanu istniejącego transportu publicznego na obszarze Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej; 

2) Część 2 – Uwarunkowania formalno – prawne możliwości organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej; 

3) Część 3 – Koncepcja sieci publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej; 

4) Część 4 – Analiza finansowa przewozów; 
5) Część 5 – podsumowanie z rekomendacjami. 

2.2 Szczegółowy zakres opracowania: 
Zakres opracowania pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu 
zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”: 

1) Część 1 – diagnoza stanu istniejącego transportu publicznego na obszarze Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej: 
a) szczegółowa analiza podaży usług w transporcie publicznym w transporcie 

drogowym i kolejowym (w tym przewozy regularne specjalne związane z 
dowożeniem uczniów do szkół), tj. analiza przebiegu tras linii komunikacyjnych, 
liczby oferowanych połączeń oraz częstotliwości kursowania oraz stopnia 
nasycenia usług przewozowych w poszczególnych miejscowościach w przekroju 
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dnia roboczego szkolnego, dnia roboczego wolnego od nauki szkolnej, soboty i 
niedzieli ze szczególnym naciskiem podaży połączeń do Zgorzelca i siedzib gmin), 

b) skrócona analiza dokumentów strategicznych determinujących rozwój 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu zgorzeleckiego oraz 
gmin Platerówka i Siekierczyn, 

c) analiza obecnych wydatków samorządów lokalnych na lokalny transport zbiorowy 
oraz dowożenie uczniów do szkół. 

2) Część 2 – Uwarunkowania formalno – prawne możliwości organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej: 
a) gminne przewozy pasażerskie organizowane przez gminę, 
b) gminne przewozy pasażerskie organizowane przez związek międzygminny, 
c) powiatowe przewozy pasażerskie organizowane przez powiat, 
d) powiatowo – gminne przewozy pasażerskie organizowane przez związek 

powiatowo – gminny, 
e) połączenia transgraniczne. 

3) Część 3 – Koncepcja sieci publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej: 
a) kompleksowa identyfikacja generatorów ruchu: 

i. Lokalizacja ośrodków edukacji – szkoły podstawowe, ponadpodstawowe  
(z rejonizacją szkół oraz godzinami zajęć lekcyjnych). 

ii. Lokalizacja największych zakładów przemysłowych (z podaniem godzin pracy). 
iii. Lokalizacja obiektów administracji publicznej (z podaniem godzin pracy). 
iv. Lokalizacja ośrodków zdrowia (z podaniem godzin pracy personelu). 
v. Lokalizacja największych obiektów handlowych (z podaniem godzin otwarcia). 

b) wielowariantowa koncepcja układu sieci komunikacyjnej; zdefiniowanie 
szczegółowych przebiegów tras linii komunikacyjnych i analiza możliwości 
wykorzystania ich do dowozu dzieci do szkół; określenie kategoryzacji linii 
komunikacyjnych obejmującej planowane linie o znaczeniu podstawowym, 
uzupełniającym i dodatkowym, 

c) sporządzenie koncepcji modułowych częstotliwości kursowania linii z wytycznymi 
do synchronizacji godzin odjazdów prowadzącej do rytmicznego kursowania 
autobusów na odcinkach obsługiwanych przez grupy linii wytrasowanych w 
podobnych kierunkach, 

d) kalkulacja wielkości pracy eksploatacyjnej oraz liczby pojazdów w ruchu w skali 
roku kalendarzowego oraz w przekroju dnia roboczego szkolnego, dnia roboczego 
wolnego od nauki szkolnej, soboty i niedzieli, 

e) sporządzenie czytelnych schematów sieci komunikacyjnej. 
4) Część 4 – Analiza finansowa przewozów: 

a) symulacja kosztów utrzymania przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
oparta o prognozowaną wielkość pracy eksploatacyjnej, 

b) określenie kosztów organizacji przewozów dla każdego z potencjalnych 
wariantów organizacji określonych w części 2, 

c) opracowanie projektu taryfy opłat i prognoza wielkości przychodów ze sprzedaży 
biletów, 
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d) uzgodnienie klucza podziału dopłaty pomiędzy partnerów dla każdego z 
potencjalnych wariantów organizacji określonych w części 2, 

e) analiza pozostałych źródeł finansowania przewozów z określeniem ich poziomów. 
5) Część 5 – podsumowanie z rekomendacjami. 

2.3 Forma przekazania prac: 
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu umowy w 10 egzemplarzach w 
wersji papierowej i elektronicznej w postaci plików .doc i .pdf zapisanych na płycie CD lub 
innym nośniku. 

2.4 Obowiązki Wykonawcy: 
1) Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy weźmie udział w 
spotkaniu roboczym w siedzibie Zamawiającego. Spotkanie ma na celu ustalenie 
szczegółowego harmonogramu prac związanych z przedmiotem zamówienia. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w każdej gminie 
wchodzącej w skład Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej tj. w: Gminie Miejskiej Zawidów, Gminie 
Miejskiej Zgorzelec, Gminie Wiejskiej Sulików, Gminie Wiejskiej Zgorzelec, Gminie Miejsko-
Wiejskiej Bogatynia, Gminie Miejsko-Wiejskiej Pieńsk, Gminie Miejsko-Wiejska Węgliniec. 
3) Terminy z ust. 2) każdorazowo muszą być ustalone i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Powyższe terminy muszą być ustalone w taki sposób, aby umożliwiały właściwe i terminowe 
wykonanie prac związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia. 
4) Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzone referencjami świadczące o 
doświadczeniu zawodowym w zakresie:  
- Opracowania przynajmniej dwóch kompleksowych koncepcji organizacji sieci komunikacji 
lokalnej na obszarze powiatu w publicznym transporcie zbiorowym z międzygminnymi 
(innymi niż komunikacja miejska) lub powiatowymi lub powiatowo-gminnymi przewozami 
pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej obejmujących prognozę wielkości pracy 
eksploatacyjnej oraz określenie przewidywanej liczby pojazdów w ruchu. Za opracowanie 
spełniające warunek udziału w postępowaniu nie zostanie uznany: plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym, plan zrównoważonej mobilności miejskiej, plan 
gospodarki niskoemisyjnej. 
2.5 Termin realizacji: 28 lutego 2022 r. 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100% 

3. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:  
3.1 Formularz oferty wg załączonego wzoru, 
3.2 Dokumenty opisane w pkt. 2.4 ust. 4.  

4. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
W cenę oferty należy wliczyć: 
- Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 
- Obowiązujący podatek od towarów i usług. 
Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto obowiązującą przez okres 
ważności umowy i nie podlega żadnej zmianie w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze 
ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom w/g kryteriów 
określonych w niniejszym zaproszeniu. 
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5. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  7 grudnia 2021r. do godziny 10:00 (decyduje data i 
godzina wpływu do Zamawiającego) w zaklejonej kopercie w siedzibie Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej, ul. Domańskiego 6, 59-900 Zgorzelec, pok. nr 026. Na kopercie należy umieścić 
nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis Wykonanie 
kompleksowego opracowania pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”. 
Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza*, możliwość złożenia oferty za pomocą poczty 
elektronicznej (* zakreślić odpowiednio) 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego przed lub po terminie podanym powyżej zostanie 
zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia lub odczytania. Wykonawca może wprowadzić zmiany 
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 

6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie 
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, ul. Domańskiego 6, 59-900 Zgorzelec, pok. nr 027. 

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z ramienia zamawiającego są: 
Janusz Grzeszczuk, e-mail: zgzz@poczta.onet.pl, tel. 75 7752075. 

8. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca 
zobowiązany jest podpisać umowę. Miejsce podpisania umowy – siedziba Zamawiającego. 
Termin podpisania umowy zostanie ustalony w terminie 2 dni roboczych od dnia wyboru 
Wykonawcy. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę odrębnie. 
Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty. 
  
 
 

         Przewodniczący Zarządu 

Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  

                Rafał Gronicz  

 

 


