
Rybnik, dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Miasto Rybnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku

ul. Stanisława Małachowskiego 44

44-251 Rybnik

e-mail: sp16rybnik@wp.pl

tel./fax: 32 42 20 511

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  usług  w  zadaniu  „dowóz  i  odwóz  uczniów  Szkoły

Podstawowej nr 16 w Rybniku na basen w Rybniku - Boguszowicach — MOSiR Rybnik Pływalnia

kryta  ul.  Jastrzębska  — w ramach  realizacji  obowiązkowych  zajęć  wychowania  fizycznego  w

okresie od dnia od dnia 13.09.2019 r. do 12.06.2020 – Usługa będzie realizowana 1 raz w tygodniu

– w piątek z  wyłączeniem dni  wolnych od zajęć dydaktycznych,  zgodnie z  harmonogramem -

stanowiącym Załącznik nr 1. 

Usługa przewozowa powinna być realizowana środkami transportu przewoźnika dopuszczonymi do

ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanym do przewozu dzieci,

spełniającym  wymogi  bezpieczeństwa  i  kodeksu  drogowego  oraz  wykonywane  przez  osoby

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia 

Kod CPV 

 60172000-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje autokarami, które spełniają łącznie warunki: 

a. zapewniają 52 miejsca siedzące, 

b. posiadają sprawne systemy chłodzenia i ogrzewania, 

c. posiadają ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NNW oraz aktualne badania techniczne, 

d. spełniają wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

roku  –  Prawo o  ruchu  drogowym (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1260  z  późn.  zm.)  i  innych  

przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.), 



2. Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego o której mowa w

art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn.

zm.).  W  dniu  podpisania  umowy  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  kserokopię  ważnej

licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu

osób. 

3. Wykonawca powinien wkalkulować w oferowaną cenę wszelkie dodatkowe koszty związane np.

z postojem pojazdu na parkingu podczas realizacji usługi, z dojazdem pojazdu z danej szkoły do

poszczególnych miejsc i z powrotem. 

4. Wykonanie zamówienia zostanie zabezpieczone stosowną umową. 

5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  przesunięć  lub  rezygnacji  z  przewozów  z  powodu

zmian w sposobie organizacji zajęć edukacyjnych w szkole np. z powodu wycieczki szkolnej. O

zmianie bądź rezygnacji z kursów Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie w terminie

najpóźniej 1 dzień przed planowanymi zajęciami na basenie.

6.  Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie

dokonywane będą w PLN. Wykonawca będzie wystawiał faktury w rozliczeniu miesięcznym po

wykonaniu usługi zgodnie ze zrealizowanymi kursami. 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 13.09.2019 r. do 12.06.2020 roku 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

- zawierać wypełniony Załącznik nr 1. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 27 sierpnia 2019 roku do godziny 14:00.



2. Ofertę należy złożyć:

a) elektronicznie na adres: sp16rybnik@wp.pl, albo

b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, albo

c) pocztą na adres Zamawiającego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

ul. Stanisława Małachowskiego 44

44-251 Rybnik

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) cena 100%

2. W terminie do dnia 29.08.2019 r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

VII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

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:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr

6 w Rybniku z siedzibą przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku (44-251);

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku jest

Pani Izabela Andrzejczyk, kontakt: e-mail: sp16rybnik@wp.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym

postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na

podstawie przepisów prawa;

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób



zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) 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*;

 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**;

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

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) 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.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 
istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VIII. Załączniki.

1. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

a) harmonogram i formularz cenowy (załącznik nr 1)

b) formularz ofertowy (załącznik nr 2)

c) oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3)

d) wzór umowy (załącznik nr 4)


