Załącznik nr 1 do SIWZ

(miejsce i data sporządzenia)

Oferent : .........................................................
(Nazwa Oferenta i jego siedziba)

Adres Oferenta ...............................................
.........................................................................
.........................................................................

Urząd Gminy Mściwojów
59-407 Mściwojów 43
tel. 076/ 872-85-22, fax. 076/ 872-85-95
www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl

OFERTA
1. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia na „Dowóz dzieci z terenu
gminy Mściwojów do szkół”
którego zakres określono w „Specyfikacji istotnych warunkach zamówienia” w cenie za 1
km:
-

netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia w zaoferowanym
czasie: ........................... zł., słownie: ................................................................................
.................................................................................................................................................

-

brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia w zaoferowanym
czasie: ........................... zł., słownie: ................................................................................
.................................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty
i nie wnosimy zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

4. Oświadczamy, że zawarty w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Podane w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty do prawidłowego zakończenia
przedmiotu zamówienia.
6. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ................ ponumerowanych stronach.

Załączniki do niniejszej oferty są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – określenie przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – druk oświadczenia z art. 22 ust 1 pkt. 1,2,3,4 , art. 24 ust.1 i 2 i art. 44 p.z.p
Załącznik nr 4 – oświadczenie posiadania przez Wykonawcę uprawnień do realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 – Wykaz pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje
wykonawca
Załącznik nr 6 – informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
Załącznik nr 7 – wykaz ważniejszych usług potwierdzających fakt prowadzenia działalności
Załącznik nr 8 - oświadczenie o informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Załącznik nr 9 - parafowany przez oferenta projekt umowy,

Wymagane dokumenty – wyciąg z rejestru/zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej/ poświadczone przez oferenta kopie/,
1. ........................................................

2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................

1)
niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
2)
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsz ą
zobowiązujemy się zawrzeć umowę, wg wzoru umowy zawartego w SIWZ.

.................................................
( miejscowość i data )

...................................................................
( podpis i pieczątka osoby uprawionej / przedstawiciela firm)

Załącznik nr 2
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
DOJAZDY (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK)

KURS Nr 1
SIEKIERZYCE - NIEDASZÓW(7.10) ZIMNIK (7.15) – MŚCIWOJÓW
GODZ. 7.00
(7.20) LUBORADZ (7.25) MARCINOWICE (7.35) ; - TRASA OK. 14 KM,
MAX. ILOŚĆ DZIECI – 43
GODZ. 7.35
MARCINOWICE - TARGOSZYN-MARCINOWICE (7.45) ; TRASA
OK.6,5 KM , MAX. ILOŚĆ DZIECI - 29
KURS Nr 2
MARCINOWICE - MŚCIWOJÓW(7.55)- NIEDASZÓW(8.00)GODZ. 7.45
SIEKIERZYCE(8.05) –- NIEDASZÓW (8.15) - ZIMNIK (8.20)- NIEDASZÓW; TRASA
OK. 16,5
KM, MAX ILOŚĆ DZIECI - 34
POWRÓT (PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK)
KURS Nr 1
GODZ.13.10
MARCINOWICE – LUBORADZ(13.15) –MŚCIWOJÓW (13.20) NIEDASZÓW (13.25)- ZIMNIK (13.30)– NIEDASZÓW (13.35) - SIEKIERZYCE(13,40) –
MŚCIWOJÓW(14.10); TRASA OK. 20,5 KM, MAX ILOŚĆ DZIECI - 43

POWRÓT (WTORKI)

KURS Nr 1
GODZ.14.10
MARCINOWICE – LUBORADZ(14.15) –MŚCIWOJÓW (14.20) NIEDASZÓW (14.25)- ZIMNIK (14.30)– NIEDASZÓW (14.35) - SIEKIERZYCE(14,40) –
MŚCIWOJÓW(14.50); TRASA OK. 20,5 KM, MAX ILOŚĆ DZIECI - 43

.................................................
( miejscowość i data )

...................................................................
( podpis i pieczątka osoby uprawionej / przedstawiciela firm

Załącznik nr 3
.................................................................................
( pieczęć oferenta )

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany:...........................................................................................................,
Będąc upoważniony do reprezentowania firmy................................................................
....................................................................z siedzibą w...................................................
przy ulicy..........................................................................., oświadczam, że:
I. Firma, którą reprezentuję spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) tj.:

dnia

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym,
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie
zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
II. Oświadczam, że firma nie jest wykonawcą podlegającym wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 cytowanej ustawy, tzn. nie jest:
1. wykonawcą, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta
nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2. wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego ogłoszona została
upadłość, z wyjątkiem wykonawcy który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne;
4. osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółką jawną, której wspólnik był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6. spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu skazano za przestępstwa
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7. spółką komandytową lub spółką komandytowo - akcyjną, której komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osobą prawną, której urzędujący członek organu zarządzającego był prawomocnie
skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo
przeciwko
obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
10. wykonawcą, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3
cytowanej wyżej ustawy.
II. Ponadto oświadczam, że Firma nie jest wykonawcą podlegają wykluczeniu z
powodu:
1. wykonywania czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
2. złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3. nie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków;
4. nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub braku
zgody na przedłużenie okresu związania oferta.

.............................................................
(miejscowość, data)

…………………………………
( podpis/y )

Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MŚCIWOJÓW
DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW DO SZKÓŁ

WYKONAWCA: ..................................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) spełniam(y) warunki udziału w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

.............................................................
(miejscowość, data)

…………………………………
( podpis/y )

Załącznik nr 4

Uprawnienia Wykonawcy do
realizacji zamówienia
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MŚCIWOJÓW
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW DO SZKÓŁ

WYKONAWCA : ......................................................................
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności , której dotyczy przedmiot niniejszego
zamówienia :*

1) .......................................................................................
2) .......................................................................................

........................................................
(miejscowość, data)

…………………………………
( podpis/y )

* wymienić nazwę dokumentu uprawniającego do wykonywania działalności objętej
zamówieniem

Załącznik nr 5

Wykaz pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia,
którymi dysponuje wykonawca
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MŚCIWOJÓW
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW DO SZKÓŁ

WYKONAWCA: …................................................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Do realizacji niniejszego zamówienia proponuje si ę następujące pojazdy :
l.p
.

Marka pojazdu

Ilość miejsc
siedzących

Ilość miejsc
stojących

Data ostatniego
przeglądu
technicznego

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ogółem liczba pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca : ….................

…..........................................................
(miejscowość, data)

…………………………………
( podpis/y )

Załącznik nr 6
INFORMACJA NA TEMAT PRZECIĘTNEJ LICZBY
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW DO SZKÓŁ

1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA MŚCIWOJÓW

2. WYKONAWCA: …………………………………………………………………

Liczba zatrudnionych pracowników *
OGÓŁEM
KIEROWCÓW **
2005
2006
2007

.............................................................
(miejscowość, data)

…………………………………
( podpis/y )

* podać średnią zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie
** posiadających uprawnienia kat. D

Załącznik nr 7
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW DO SZKÓŁ

1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA MŚCIWOJÓW
2. WYKONAWCA: …………………………………………………………………
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
W ciągu ostatnich 3 lat * wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi:

L.p
.

Przedmiot zamówienia

Wartość
w PLN
(netto)

Termin realizacji
Rozpoczę
cie
(data)

Nazwa
zamawiającego, adres

zakończenie
(data)

1.
2.
3.

.............................................................
(miejscowość, data)

…………………………………
( podpis/y )

* w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
usług wyszczególnionych w tabeli

Załącznik nr 8
Oświadczenie o informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MŚCIWOJÓW
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW DO SZKÓŁ

WYKONAWCA : .......................................................................................... ...............

OŚWIADCZAM, ŻE:

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

1)
2)
3)

…..........................................................
(miejscowość, data)

…………………………………
( podpis/y )

Załącznik nr 9 SIWZ

U M O W A nr ZP 3410-2/ /08
Zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Urzędem Gminy w Mściwojowie,
Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, NIP 695-10-01-114 zwanym dalej w tekście umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Ignacego Piętę - Wójta Gminy Mściwojów
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zdzisława Sokołowskiego
a
………………………………………………………………………………………....….……..
.…..
……………………………………………………………………………………………….….
……
zwanym w dalszej treści umowy Przewoźnikiem, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………..
o treści następującej:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dowozy dzieci z terenu Gminy
Mściwojów w okresie od 1 września 2008 r. poprzez rok szkolny 2008/2009, 2009/2010,
do 30 czerwca 2010 r., wg tras stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Dopuszcza się korektę tras przewozów i godzin przewozów, przy czym trasy przewozów
oraz
ilość dzieci objętych dowozem na każdy następny rok szkolny Zamawiający przekaże
Wykonawcy najpóźniej do 15 lipca każdego roku obowiązywania umowy.
3. W razie potrzeby Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmian organizacyjnych
pracy
szkół, np. odrabianie zajęć w soboty, skrócenie zajęć oraz innych, Wykonawca dostosuje
kursy
i pojemność autobusów.
4. Wykonawca zapewnia utrzymanie dotychczasowych przystanków
§2
1.Obsługa tras, o których mowa w § 1 prowadzona będzie na zasadzie przewozów
zamkniętych
w przypadku, gdy przewożone są dzieci.
2. Zamawiający zapewnia opiekunów przewozów, a Wykonawca zapewnia możliwość ich
bezpłatnego przewozu w czasie wykonywania opieki.
3. Wykonawca zapewnia, że ilość pojazdów wskazanych do obsługi tras przewozowych
gwarantuje
sprawną realizację niniejszej umowy, a ich stan techniczny gwarantuje dobre , bezpieczne i
higieniczne warunki przewozu uczniów.
4. Wykonawca oznakuje pojazdy wskazane do obsługi tras przewozowych poprzez
zamieszczenie
białych tablic z czarnym napisem : „przewozy szkolne”.
5. W przypadku awarii pojazdu w trakcie wykonywania przewozu na danej trasie,
Wykonawca
zobowiązuje się podstawić pojazd zastępczy bez zbędnej zwłoki.
§3
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy w

ramach ceny oferty wynosi : ......................................zł brutto za 1 km.
( słownie : ......................................................................................................... ).
2.Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy
uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej oraz ilości kilometrów na trasie , zgodnie z
zał.
nr 1 do niniejszej umowy. W razie potrzeby Zamawiającego w szczególności w
przypadkach
zmian organizacyjnych pracy szkół np. odrabianie zajęć w soboty, skrócenie zajęć oraz
innych
Wykonawca dostosuje kursy, pojemność autobusów zarówno w bieżącym jak i nowym roku
szkolnym do tych potrzeb.
3. W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe ceny biletów miesięcznych obniżone
będą
o 50%. Zniżka ta obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch
miesięcy.
5. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy
przez okres jej trwania nie ulegnie zmianie.
§4
1.Podstawą do wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy będą faktury miesięczne wystawiane każdorazowo za zrealizowane dowozy.
2.Faktury wystawiane przez Wykonawcę zawierać będą wyszczególnienie ilości
przejechanych kilometrów na trasach wymienionych w zał. nr 1
3.Zamawiający dokona płatności każdorazowo w terminie 30 dni od złożenia prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
§5
1.Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania bez dodatkowego wezwania kar
umownych
z tytułu opóźnień w realizacji przez Wykonawcę przewozów poprzez obniżenie wartości
faktury
za dany miesiąc o 10 % kwoty netto. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z bieżącej
faktury
tak ustalonej kary umownej. Potwierdzenie opóźnienia będzie dokonywane przez
Opiekuna w
karcie drogowej.
2) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania kar z tytułu niedotrzymania przez
Zamawiającego terminu płatności za wykonywane usługi przewozu w wysokości odsetek
ustawowych.
§6
1.Zmiany niniejszej umowy wymagają wzajemnego uzgodnienia i zachowania formy
pisemnej pod
rygorem nieważności.
2.Zmiana umowy jest możliwa tylko w przypadku gdy jest ona korzystna dla zamawiającego.
§7
1.Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w ostatnim dniu miesiąca , w
całości lub
części z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu drogi
mediacyjnej,
rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i prawa zamówień publicznych.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego i prawa przewozowego
§9
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. Dla każdej ze stron.

PRZEWOŹNIK

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy Nr ZP 3410-2/ /08 z dnia …………………………r.

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM
2006/2007
DOJAZDY (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK)
KURS Nr 1
GODZ. 7.00
SIEKIERZYCE - NIEDASZÓW(7.10) ZIMNIK (7.15) – MŚCIWOJÓW
(7.20) LUBORADZ (7.25) MARCINOWICE (7.35) ; - TRASA OK. 14 KM, MAX. ILOŚĆ
DZIECI – 38
GODZ. 7.35
MARCINOWICE - TARGOSZYN-MARCINOWICE (7.45) ; TRASA
OK.6,5 KM , MAX. ILOŚĆ DZIECI - 37
KURS Nr 2
MARCINOWICE - MŚCIWOJÓW(7.55)- NIEDASZÓW(8.00)GODZ. 7.45
SIEKIERZYCE(8.05) –- NIEDASZÓW (8.15) - ZIMNIK (8.20)- NIEDASZÓW; TRASA
OK. 16,5 KM, MAX ILOŚĆ DZIECI - 28
POWRÓT (PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK)
KURS Nr 1
GODZ.13.10
MARCINOWICE – LUBORADZ(13.15) –MŚCIWOJÓW (13.20) NIEDASZÓW (13.25)- ZIMNIK (13.30)– NIEDASZÓW (13.35) - SIEKIERZYCE(13,40) –
MŚCIWOJÓW(14.10); TRASA OK. 20,5 KM, MAX ILOŚĆ DZIECI - 49

POWRÓT (WTORKI)
KURS Nr 1
GODZ.14.10
MARCINOWICE – LUBORADZ(14.15) –MŚCIWOJÓW (14.20) NIEDASZÓW (14.25)- ZIMNIK (14.30)– NIEDASZÓW (14.35) - SIEKIERZYCE(14,40) –
MŚCIWOJÓW(14.50); TRASA OK. 20,5 KM, MAX ILOŚĆ DZIECI - 49

