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Drużbice, dnia 2018.07.19. 

 
 

Gmina Drużbice 

Drużbice 77A 

97-403 Drużbice 

  
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                               

w Bełchatowie”.  

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Drużbice 

Drużbice 77A 

97-403 Drużbice 

tel.: 44 631 10 78 (79) 

fax: 44 631 12 59 

strona internetowa: www.drużbice.pl 

e-mail: sekretariat@druzbice.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 Przedmiotem zamówienia jest: 

 Dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                 

w Bełchatowie i odwóz  na trasie: 

1) Gręboszów – Gadki - Bełchatów ul. Targowa 20 – Bełchatów ul. Targowa 20 – Gadki - 

Gręboszów, w roku szkolnym 2018/2019 od 3.09.2018 r. do 21.06.2019 r. 

1. Przewidywana liczba kilometrów dziennie wynosi ok. 42 km, przewidywana liczba 

uczniów przewożonych - 2. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu 

uczniów na zajęcia szkolne, bez względu na czynniki niezależne (awarie, warunki 

atmosferyczne itp.) pojazdem  czystym i w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

2.Pojazd, który będzie używany do realizacji usługi nie musi być przystosowany  

do przewozu osób na wózku inwalidzkim. Musi posiadać aktualne badania techniczne 

dopuszczające pojazd do ruchu i ubezpieczenie OC i NNW. 

3.W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca przewozi uczniów innym pojazdem zastępczym.  

4.W przypadku  nie podstawienia pojazdu  zamiennego Zamawiający zabezpieczy transport 

zastępczy obciążając kosztami Wykonawcę. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i 

w drodze powrotnej oraz ponosić koszty z tym związane. Wykonawca zapewni 

doprowadzenie ucznia przez opiekuna z pojazdu do szkoły i ze szkoły do pojazdu. Opiekun 

mailto:sekretariat@druzbice.pl


Zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka                       

Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie” 

 

 

powinien zachować szczególne bezpieczeństwo  

w czasie przewozu  uczniów.  

6.Wykonawca zapewni kierowcę posiadającego wymagane uprawnienia  

i kwalifikacje do kierowania pojazdem. 

7.Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. 

8.Szczegółowy zakres dowozu i czas odwozu (w dni nauki szkolnej), zostanie ustalony po 

rozpoczęciu dowozu według planu zajęć, który przekaże dyrektor SOSW w Bełchatowie.   

 

III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 

 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum  następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty  (stanowiący załącznik nr 1 ); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zgodnie z załączonym 

formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.  

V. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 

Cena – 100 % 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert : 

 

1. Oferty należy składać   w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Drużbice,  

Drużbice 77A , 97-403 Drużbice z dopiskiem na kopercie:  „Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Bełchatowie  w roku szkolnym 2018/2019”.                  

 

 

 Termin składania ofert:.   do 27.07.2018 r. do godz.10.00 

 Termin otwarcia ofert:       27.07.2018 r. godz. 11.
00

 
 

2. Tryb otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert 

zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.  
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VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne polisy  

o ubezpieczeniu wykonywanej usługi transportowej z uwzględnieniem następstw 

nieszczęśliwego wypadku przewożonej osoby oraz odpowiedzialności cywilnej 

przewoźnika. 

3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty. Umowa będzie zawarta na okres świadczenia usługi tj.  od  3.09.2018 r.  do 

21.06.2019 r. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5. Zamawiający może odstąpić od dokonania wyboru lub od podpisania umowy  

i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują  

z tego tytułu żadne roszczenia.   

6. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2 ), określającej warunki 

wykonania zamówienia.  

7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony 

prawnej określone w przepisach Prawo zamówień publicznych. 

 

 

VIII. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drużbice z siedzibą  

w Drużbice 77A, 97-403 Drużbice; tel.: 44 631 10 78/79; faks: 631 12 59, 

e-mail: sekretariat@druzbice.pl; 

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem 

w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości 30 000 Euro; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odbiorcy upoważnieni z mocy prawa 

w celu przeprowadzenia postępowania, do którego niniejsza informacja jest 

załącznikiem oraz osoby lub podmioty, biorące udział w postępowaniu, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na ich wniosek; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy przez okres 

10 lat. Po tym terminie mogą zostać zniszczone, o ile stosowna zgodę wyda właściwy 
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Dyrektor Archiwum Państwowego zaś Administrator uzna, iż dokumentacja utraciła 

swoje znaczenie, w tym wartość dowodową. 

6.  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**; 

7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 ……………………..                             …………………………… 
  Data        podpis  

        osoby przeprowadzającej postępowanie    
 

Wykaz załączników:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

2. Załącznik Nr 2 – Projekt umowy 

 

 


