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Zapytanie ofertowe nr 13/Z/2019/63 

 

Dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe 

w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ożarów: Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Pisarach (Pisary 63, 27–530 Ożarów), Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Edwarda Szylki w Ożarowie (Osiedle Wzgórze 54, 27–530 Ożarów), Szkoła Podstawowa w Janowicach 

(Janowice 11, 27–530 Ożarów) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola 

w Lasocinie (ul. Rynek 17, 27–530 Ożarów). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój 

edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.  Realizacja usługi obejmuje termin od I.2019 r. do VI 

2020 r. (z przerwą od VII 2019 r. do VIII 2019 r.). 

ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10 lok 105,  

25–029 Kielce 

NIP: 959–189–71–78 

KRS: 0000358259 

REGON: 260401252 

Strona www: fundacja–cel.pl, e–mail: biuro@fundacja–cel.pl 

 

1. Informacje wprowadzające: 

1.1 Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień 

niniejszego zapytania ofertowego, warunki świadczenia usług transportowych o charakterze nieregularnym 

dla uczestników projektu – uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ożarów w zakresie 

szczegółowo określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego. 

1.2 Usługa jest realizowana w ramach projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.  

1.3 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  zasadą konkurencyjności w oparciu o 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.  

1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1.6 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:  

mailto:biuro@fundacja-cel.pl
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1.6.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie niniejszego 

zapytania. 

1.6.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 

niniejszego zapytania.  

1.6.3 „Wykonawca” –firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie albo 

zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.  

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Słownik CPV:  

60000000–8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

60100000–9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 

60140000–1 – Nieregularny transport osób 

 

1.1 Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe o charakterze nieregularnym („przywieź – odwieź”) dla około 

330 uczniów  podzielonych na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu „Kompetencje Cyfrowe w 

Gminie Ożarów”: 

a) Okres realizacji zamówienia przebiegać będzie od I 2019 r. do VI 2020 r. (z przerwą między VII a VIII 

2019 r.) Zajęcia przede wszystkim odbywać się będą w soboty (np. dwie soboty w miesiącu), a w 

sporadycznych sytuacjach w dni robocze tygodnia oraz w niedziele w zależności od preferencji 

uczestników. 

b) Usługa transportu (w przypadku soboty) będzie polegać na dowozie do poszczególnych szkół z terenu 

gminy Ożarów uczniów na godzinę 9.00 i odwóz tych samych uczniów około godz. 14.00. W jeden dzień 

szkoleniowy przewiduje się możliwość przeprowadzania zajęć zarówno we wszystkich czterech szkołach, 

jak i w trzech, dwóch i jednej w zależności od harmonogramu zajęć w danym dniu. Zamawiający będzie 

zobowiązany wówczas do zapewnienia odpowiedniej ilości autokarów i busów w zależności od 

zapotrzebowania. Przewożone grupy osobowe będą liczyć od 40 do 9 uczniów.  

c) Przewidywana ilość kilometrów: nie więcej niż 380 km dziennie (na kilka środków transportu). Łącznie 

przewidywana ilość kilometrów na całe zamówienie nie więcej niż 10 000 km (na wszystkie środki 

transportu). 

d) Usługa transportowa o charakterze „przywieź – odwieź” może być realizowana na przykładowych trasach 

w zależności od szkoły do jakiej mają być dowiezione dzieci (podane trasy mają charakter orientacyjny i 

będą się zmieniać w zależności od ilości grup mających zajęcia w danym dniu). : 

   

Linia nr : 1         

dowóz: Ożarów – Przybysławice – Jakubowice – Sobótka – Janowice – Przybysławice – Tominy – Wyszmontów 

– Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Wyszmontów – Tominy – Przybysławice – Janowice – Sobótka – Jakubowice – Przybysławice 

–Ożarów. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 50 uczniów w tym: SP w Janowicach 28 , ZSO Ożarów – 

22. 

Trasa liczy około 37 km x 2 kursy / dowóz i odwóz = 74 km. 

 

http://www.cpv.com.pl/kod,60000000-8.html
http://www.cpv.com.pl/kod,60100000-9.html
http://www.cpv.com.pl/kod,60140000-1%20.html
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Linia nr : 2 

dowóz: Ożarów – Jakubowice – Prusy – Sobótka – Pisary I – Pisary II – Binkowice – Przybysławice – Jankowice 

– Janików – Wólka Chrapanowska – Chrapanów – Suchodółka – Zawada – Sobów – Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Sobów – Zawada – Suchodółka – Chrapanów – Wólka Chrapanowska – Janików – Jankowice 

– Przybysławice – Binkowice – Pisary I – Pisary II – Sobótka – Jakubowice – Prusy – Ożarów. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 63 uczniów w tym: SP w Pisarach 33, ZSO Ożarów – 30. 

Trasa liczy około  55 km x 2 kursy / dowóz i odwóz / = 110 km. 

 

Linia nr : 3 

dowóz: Ożarów – Szymanówka – Dębno II – Maruszów – Dębno I – Biedrzychów – Nowe – Janów – Lasocin –

Czachów – Karsy – Ożarów 

odwóz: Ożarów – Karsy – Czachów – Lasocin – Janów – Nowe – Biedrzychów – Dębno I – Maruszów – Dębno 

II – Szymanówka – Ożarów 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 30 uczniów w tym: PZSiP w Lasocinie16, ZSO Ożarów – 

14. 

Trasa liczy około 37 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 74 km. 

  

Linia nr : 4 

dowóz: Ożarów – Smugi – Ługi – Julianów – Śródborze – Wojciechówka – Stróż – Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Stróża – Wojciechówka – Śródborze – Julianów – Ługi – Smugi – Ożarów. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 20 uczniów ZSO Ożarów. 

Trasa liczy około 18 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 36 km. 

  

Linia nr : 5 

dowóz: Ożarów – Bronisławów – Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Bronisławów – Ożarów.     

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 4 uczniów ZSO Ożarów. 

Trasa liczy około 15 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 30 km. 

 

Linia nr : 6 

dowóz: Ożarów – Gliniany – Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Gliniany – Ożarów.                     

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie 1 ucznia ZSO Ożarów.                                                      

Trasa liczy około 10 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 20 k 

    

Linia nr : 7 

dowóz: Wlonice–Prusy–Jakubowice–Grochocice–Janowice, 

odwóz:  Janowice–Grochocice–Jakubowice–Prusy–Wlonice. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 14 uczniów SP w Janowicach.                                                      

Trasa liczy około 16 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 32 km. 

 

Linia nr: 8 

dowóz: Jakubowice – Prusy – Sobótka – Pisary I – Pisary II – Sobótka – Janowice, 
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odwóz: Janowice – Sobótka – Pisary I – Pisary II – Sobótka – Jakubowice – Prusy.        

Linią tą dowieziemy i odwieziemy 50 uczniów w tym: 33 uczniów SP   w Pisarach  i 17 uczniów SP w Janowicach. 

Trasa liczy około 30 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 60 km. 

  

Linia nr : 9 

dowóz: Wlonice – Przybysławice – Prusy – Jakubowice – Janowice – Grochocice, 

odwóz:  Janowice – Grochocice – Jakubowice – Prusy – Przybysławice – Wlonice. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 25 uczniów SP w Janowicach.  

Trasa liczy około 16 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 32 km. 

 

Linia nr : 10 

dowóz: Ożarów – Przybysławice – Binkowice – Pisary – Przybysławice – Jankowice – Tominy – Wyszmontów –

Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Wyszmontów – Tominy – Jankowice – Przybysławice – Binkowice – Pisary – Przybysławice –

Ożarów. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 30 uczniów ZSO Ożarów.                                                      

Trasa liczy około 37 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 74 km. 

   

Linia nr : 11 

dowóz: Ożarów – Szymanówka – DębnoII – Maruszów – Dębno I – Biedrzychów – Nowe – Janów – Lasocin –

Czachów – Karsy – Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Karsy – Czachów – Lasocin – Janów – Nowe – Biedrzychów – Dębno I – Maruszów – Dębno 

II – Szymanówka – Ożarów. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok.30 uczniów w tym: PZSiP w Lasocinie 16, ZSO Ożarów – 14 

Trasa liczy około 37 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 74 km. 

 

Linia nr : 12 

dowóz: Ożarów – Suchodółka – Chrapanów – Wólka Chrapanowska – Janików – Zawada – Sobów – Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Sobów – Zawada – Janików – Wólka Chrapanowska – Chrapanów – Suchodółka – Ożarów. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 22 uczniów ZSO Ożarów. 

Trasa liczy około 21 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 42 km. 

 

Linia nr : 13 

dowóz: Ożarów – Smugi – Ługi – Julianów – Śródborze – Wojciechówka – Stróża – Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Stróża – Wojciechówka – Śródborze – Julianów – Ługi – Smugi – Ożarów. 

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie ok. 20 uczniów ZSO Ożarów. 

Trasa liczy około 18 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 36  

 

Linia nr : 14 

dowóz: Ożarów – Bronisławów – Ożarów, 

odwóz: Ożarów – Bronisławów – Ożarów.    

Linią tą planowane jest dowiezienie i odwiezienie 4 uczniów ZSO Ożarów.                                                      

Trasa liczy około 15 km x 2 kursy /dowóz i odwóz / = 30 km. 
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e) Zamawiający każdorazowo na 5 dni roboczych przed planowanym terminem transportu drogą e–mailową 

lub telefoniczną poinformuje Wykonawcę o planowanych trasach przejazdu, ilości osób do przewiezienia 

na poszczególnych trasach, zapotrzebowanie na konkretne ilości autokarów i busów i godzinach usług 

transportowych o charakterze „przywieź – odwieź” w danym dniu. 

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymagania od Wykonawcy realizacji usług transportowych na 

max 7 trasach przykładowo wymienionych w punkcie d) niniejszego zapytania w tym samym dniu w 

pokrywających się godzinach. 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania przez wykonawcę zamówienia w min. 50% tj. 

zmniejszenie ilości usług wymienionych w punkcie c) niniejszej części  

h) Wykonawca wystawiać będzie faktury zgodnie z faktycznie przejechaną ilością kilometrów wszystkimi 

środkami transportu na wszystkich trasach na zlecenie Zleceniodawcy w danym okresie rozliczeniowym 

na podstawie protokołu odbioru usługi zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

 

1.2 Opis przedmiotu zamówienia  

 

1.2.1 Przewóz uczniów odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne 

określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005, Nr 

108, poz. 908 z późn. Zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007, numer 125, poz. 874 z późn. Zm.) 

1.2.2 Wykonawca ubezpiecza środek transportu i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas 

przewozu i pozostających w związku z przewozem. 

1.2.3 Wykonawca zapewnia uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 

1.2.4 W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów lub innej nieprzewidzianej sytuacji 

uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny 

koszt  transport zastępczy. 

1.2.5 W trakcie przewozu uczniowie i opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 

1.2.6 W trakcie przewozu uczniowie i opiekunowie będą pod opieką opiekuna ze strony Zamawiającego. 

1.2.7 Zamawiający zapewnia opiekunów uczniów podczas przejazdu. 

1.2.8 Wykonawca będzie wystawiać faktury/rachunki zgodnie z faktyczną liczbą zrealizowanych usług 

transportowych.  

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Okres realizacji zamówienia przebiegać będzie od I 2019 r. do VI 2020 r. (z przerwą między VII a VIII 2019 r.). 

Zamawiający każdorazowo na 5 dni roboczych przed planowanym terminem transportu drogą e–mailową lub 

telefoniczną poinformuje Wykonawcę o planowanych trasach przejazdu, ilości osób do przewiezienia na 

poszczególnych trasach, zapotrzebowanie na konkretne ilości autokarów i busów i godzinach usług 

transportowych o charakterze nieregularnym „przywieź – odwieź” w danym dniu. 

4. Wymogi stawiane wykonawcy: 

4.1. Wykonawca(y) ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówienia, a w szczególności muszą: 

4.1.1.  posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 
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osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007 r. Nr 

125 poz. 874 z późn. Zm.). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć: 

– wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.); 

– licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób (kopia) 

– ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych usług transportowych 

(kopia) 

4.1.2.  dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjno–technicznym do wykonywania zamówienia tzn. 

flotą minimum 3 autokarów (min 40–osobowych) oraz 4 BUS–ów w tym: 3 busy 24–osobowe i 1 bus min.  

9–osobowy, posiadających ważne przeglądy techniczne pojazdów, rok produkcji pojazdów nie starszy niż 

2000 r. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć kopię dowodów rejestracyjnych 

pojazdów z ważnymi przeglądami technicznymi pojazdów oraz aktualne OC. 

4.1.3.  dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć oświadczenie będące 

załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. 

4.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania 

się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany powierzyć temu Wykonawcy 

podwykonawstwo.  

4.3. Z zapytania wyklucza się: 

4.3.1.  Wykonawców którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z 

Fundacją Centrum Europy Lokalnej 

4.3.2. Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie 4.1 – zostaje 

on wówczas wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 

 

5. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:  

5.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie lub osobie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

5.1.1. określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez 

podwykonawców. 

5.1.2. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 Kodeksu 

Cywilnego. 

5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

5.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie oświadczeń bądź umów ze 

wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną 

współpracę i zobowiązania jego członków. 

 

6. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy: 

6.1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

6.2. Wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.); 
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6.3. Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób (kopia) 

6.4. Ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych usług transportowych (kopia) 

6.5. Kopię dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnymi przeglądami technicznymi pojazdów oraz aktualne 

OC 

6.6. Oświadczenie, stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

6.7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia zawarto 

w Załączniku nr 3). Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej 

wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:  

a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli 

 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami 

7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej 

Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie. 

7.2. Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres 

biuro@fundacja–cel.pl 

7.3. Zamawiający nie dysponuje faksem, w związku z czym uprasza się o podanie w ofercie zwrotnego adresu 

mailowego. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

8.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu rynku 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

8.2. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

(m.in. koszty wynikające z punktu 1.2) i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca 

przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą jeden kilometr, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownie. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym 

podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena 

ofert ma być wyrażona w PLN. 

8.3. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

8.3.1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego. 

8.3.2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 

punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego. 

8.4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

 

9.  Miejsce i termin składania ofert 

9.1. Termin składania ofert upływa 24.01.2019 r. o godz. 09:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

odrzucone. 

mailto:biuro@fundacja-cel.pl
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9.2.  Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres 

podany poniżej: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10 lok 105,  

25–029 Kielce 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi transportowe o charakterze nieregularnym w 

odpowiedzi na zapytanie nr 13/Z/2019/63 w ramach projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie 

Ożarów – nie otwierać do dnia 24.01.2019 do godziny 9:10” 

 

10. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 

10.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, 

b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

c) cena oferty przekracza wartość wynikającą z budżetu projektu 

d) oferta została złożona po terminie lub na niewłaściwym wzorze 

10.2. Kryterium wyboru oferty:  

a) cena brutto jednego kilometra – 100%. 

 

Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.: 

             Cmin  

P1=   ------------------  x 100% 

                   Co 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena brutto 

Co – cena badanej oferty 

 

10.3. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ilością punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

10.4. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w terminie nieprzekraczającym  

1 dnia roboczego od wezwania do uzupełniania. W wyniku uzupełnienia Zamawiający nie dopuszcza 

zmiany kluczowych parametrów oferty, a jedynie uzupełnienie braków (np. kopii dowodu rejestracyjnego).  

 

11. Istotne postanowienia, umowy: określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

11.1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:  

11.1.1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

11.1.2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w 

ramach którego realizowane jest zamówienie; 
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11.1.3. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPOWŚ lub 

wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie 

sprawozdawczości; 

11.1.4. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

12. Osoba do kontaktów: Monika Strus –Bilska, tel. 41 230 23 10. 

 

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym – 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”, Zamawiający informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 

8/10 lok. 105, 25–029 Kielce; 

▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Centrum Europy Lokalnej jest możliwy 

poprzez e–mail: iod@fundacja–cel.pl, telefon 41 230–23–10; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

zapytaniem ofertowym nr 13/Z/2019/63 z dnia 16.01.2019 r. prowadzonym w ramach zasady 

konkurencyjności; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym związanym z udziałem w procedurze udzielenia zamówienia w ramach zasady 

konkurencyjności; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości przyjęcia oferty przez 

Zamawiającego;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę 

Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020, mającego siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce w trakcie realizacji projektu 

„Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” jak i po jego zakończeniu; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami 

prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.; 
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− 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 ** 
**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. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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.  

 

14. Zamawiający nie przewiduje możliwość wykonania zamówień uzupełniających. 

 

15. Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:  

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik 2 – Oświadczenie 

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych 

Załącznik 4 – Wzór umowy 

Załącznik 5 – Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa. 

 

 

 


