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Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stawiski
Krajowy numer identyfikacyjny: 2910224677
Adres pocztowy: Plac Wolnosci 13/15
Miejscowość: Stawiski
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Tyszka
E-mail: sekretariat@stawiski.pl
Tel.: +48 862785511
Faks: +48 862785533
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.stawiski.pl/
I.2)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

I.3)

Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4)

Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

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

Nazwa:
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Stawiski

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) organizator dokona wyboru operatora poprzez
bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy
Transport drogowy w zakresie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci
komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Stawiski oraz gmin sąsiednich, które z Gminą Stawiski zawarły, bądź
zawrą porozumienia międzygminne.
Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
1 lipca 2023 r.
Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: od 1
lipca 2023 r. do 30 czerwca 2033 r.
Zmiana treści informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 02/07/2023
Okres w miesiącach: 12

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
Zmiana treści informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2022

