
Ciepielów, dnia 13.08.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych 

na dowóz uczniów  do szkół :  do  Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie oraz dowóz 

przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem w okresie od 02.09.2019 roku 

do 30.06.2020 roku 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Ciepielów 

ul. Czachowskiego 1 

27-310 Ciepielów 

tel./fax 48 378-80-80 

NIP: 509-00-66-702 

REGON: 670223617 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół : do  Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bąkowej, Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie 

oraz dowóz przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem w okresie od 

02.09.2019 roku do 30.06.2020 roku. 

  

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zadanie nr 1. 

 

1.1. dowóz uczniów do Publicznej  Szkoły Podstawowej w Bąkowej z miejscowości: 

Antoniów,  Bielany, Czerwona, Kochanów-Sajdy, Kunegundów, Łaziska,  Pasieki, 

Podgórze, Marianki – Kosów. 
 

1.2. dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego 

w Ciepielowie z miejscowości: Ciepielów Kolonia, Pcin, Ranachów B, Rekówka, 

Świesielice.   
 

1.3. dowóz przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem z miejscowości: 

Czerwona, Ciepielów Kolonia, Kunegundów, Łaziska, Pcin, Podgórze,  Świesielice.  

 

1.4. opieka nad przewożonymi uczniami i przedszkolakami, zagwarantowanie im 

bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym ubezpieczenie 

uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy 

zobowiązuje się do zatrudnienia dwóch opiekunek na ½ etatu  (po jednej osobie na 

każdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów). 

1.5. uczniowie oczekujący na przystankach wsiadają  do autobusu nie wcześniej niż  

o godz. 6.40  i dowożeni są do szkół nie później niż na godz. 7.55 

 

 

 

Zadanie nr 2. 

 

2.przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe na terenie gminy  

i województwa mazowieckiego,  około 2 000 km rocznie. 



 

Informacje dodatkowe: 

1. Przewozy uczniów do w/w jednostek odbywać się będą po drodze krajowej, drogach 

powiatowych i gminnych. 

2. Łączna dzienna długość linii przewozu wynosi ok. 250 km. 

3. Zajęcia we wszystkich szkołach na terenie gminy (zarówno w gimnazjum jak  

i szkołach podstawowych) rozpoczynają się o godz. 8.00 

4. Dowozy uczniów na podanych trasach będą się odbywać przede wszystkim poprzez 

uruchomienie na terenie Gminy Ciepielów lokalnej komunikacji regularnej na podstawie 

zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Ciepielów. 

5. Przewóz uczniów będzie realizowany na podstawie biletów miesięcznych. 

6. Do końca czerwca 2020 roku będzie dowożonych około 158 uczniów. 

7. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów oraz własny tabor transportowy Zamawiającego, do 

wykonania zamówienia konieczne są 2 autobusy.  

8. Dopuszcza się zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie liczby dowożonych uczniów oraz 

ilość autobusów niezbędnych do wykonania zadania. 

 

Termin realizacji zamówienia: od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 roku. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 

4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

(załącznik nr 1). 

Oferta powinna: 

a. posiadać datę sporządzenia,  

b. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

c. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

d. podpisana czytelnie przez Wykonawcę, 

  

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) 

oraz (załącznik nr 3). 

 

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną do zapytania ofertowego na „Dowóz 

uczniów do szkół: do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie oraz dowóz przedszkolaków 

do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem w okresie od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 

roku”  (zał. nr 4) oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, 

kuriera pod adres: Urząd Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, 

pokój nr 1 - do dnia 21.08.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu). 



Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, 

które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane. 

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

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

treści złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

  

VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100% 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów 

oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Waga kryterium 

1. Jednostkowa cena 

biletu miesięcznego 

Stosunek najniższej ceny brutto biletu 

spośród ocenianych ofert do ceny brutto 

biletu ocenianej oferty 

 

95% 

2.  Cena za przewóz 

uczniów na 

imprezy 

kulturalno 

oświatowe/km 

Stosunek najniższej ceny brutto spośród 

ocenianych ofert do ceny brutto ocenianej 

oferty 

 

5% 

 

 Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru: 

                                            Bmin                         Cmin 

Pi =  ..........  x 95  + .....................  x 5   

                                             Bi                          Ci   
gdzie: 

Pi – ilość punktów przyznanych w ocenianej ofercie 

Bmin – najniższa cena brutto biletu spośród ocenianych ofert 

Bi – cena brutto biletu ocenianej oferty 

            Cmin – najniższa cena brutto za przewóz uczniów na imprezy kulturalno oświatowe spośród 

ocenianych ofert/km 

Ci – cena brutto za przewóz uczniów na imprezy kulturalno oświatowe ocenianej oferty/km 

 
2. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po 

przecinku. 

  

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie pocztą, 

faxem lub e-mailem. 

  

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Ciepielowie - Józef Matysiak 

pod numerem telefonu 48 378 80 80 w. 37 oraz adresem email: osp@ciepielow.pl 

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Ciepielów do złożenia 

zamówienia.  
 

Wójt Gminy Ciepielów 

     Artur Szewczyk 

mailto:osp@ciepielow.pl


 

 

Załącznik Nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 13.08.2019r. 

 

Gmina Ciepielów 

ul. Czachowskiego 1 

27-310 Ciepielów 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

na ”Dowóz uczniów do szkół : do  Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie oraz 

dowóz przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem w okresie 

od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 roku” 

 

Dane dotyczące Oferenta 

 

Nazwa ……………………………………………………………………………………….. 

 

Siedziba ………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu/faksu …………………………………………………………………………….. 

 

Nr NIP …………………………………… Nr REGON …………………………………….. 

 

 

 

Nawiązując do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym dowożenia uczniów do 

szkół na terenie gminy Ciepielów: 

 

1. Oferujemy następujące ceny: 

a) jednostkowa cena biletu miesięcznego:   ........................... zł (netto) + VAT ..... % w 

wysokości ......................... zł  = ....................... zł brutto  

 

b)przewóz dzieci na szkolne imprezy kulturalno - oświatowe i sportowe .............. zł (netto) + 

VAT ..... % w wysokości ................. zł  = ....................... zł brutto/ km 

 

c) zobowiązujemy się do zatrudnienia trzech opiekunek dowozów szkolnych spośród osób 

wskazanych przez Zamawiającego. 

 

2. Oświadczam/y, że: 

 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania dowozów uczniów 

do szkół, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

4. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez Gminę 

Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z przepisami ustawy z dn. 

10.05.2018  r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 ., poz. 1000). 

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy pisemnej. 



 

 

6. Załącznikami do naszej oferty są: 

a).............................................................................................................. 

b).............................................................................................................. 

c).............................................................................................................. 

d).............................................................................................................. 

e).............................................................................................................. 

f).............................................................................................................. 

g).............................................................................................................. 

h).............................................................................................................. 

 
 

………………………………….……………………………………………………………………………… 
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

do zapytania ofertowego z dnia 13.08.2019 r. 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

Dane identyfikacyjne Wykonawcy 

 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

 
W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2019 r. 

dotyczące dowozów uczniów do szkół : do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie oraz dowóz 

przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem w okresie od 02.09.2019 roku 

do 30.06.2020 roku, oświadczam, iż nie jestem powiązana/powiązany z Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

 

 

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej 

związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 

 

 

....................................... dn. ............................  

 

 

........................................................ 

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

do zapytania ofertowego z dnia 13.08.2019 r. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Dane dotyczące Oferenta 

 

Nazwa ……………………………………………………………………………………….. 

 

Siedziba ………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu/faksu …………………………………………………………………………….. 

 

Nr NIP …………………………………… Nr REGON …………………………………….. 

 

 

Oświadczam, że w przypadku awarii mojego autobusu lub innych okoliczności 

zależnych ode mnie  (przewoźnika), we własnym zakresie zabezpieczę dowóz i odwóz dzieci  

na czas trwania w/w okoliczności. 

 

Oświadczam również, że dostosuję swój tabor samochodowy oraz godziny pracy do 

wymagań i potrzeb szkół oraz przedszkola. 

 

 

 

 

 
………………………………….……………………………………………………………………………… 

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         Załącznik Nr 4 

                   do zapytania ofertowego z dnia 13.08.2019 r. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego na „Dowóz uczniów do szkół: do Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Bąkowej,  Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego  

w Ciepielowie oraz dowóz przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem  

w okresie od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 roku” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 

 z dnia27 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(Dz. Urz. UE nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że: 

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1,  

27-310 Ciepielów, tel. 48 3788080, e-mail: gmina@ciepielow.pl 

2.  Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: ewidencja@ciepielow.pl 

3.  Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia 

 i realizacji umowy dotyczącej zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO; 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz wynikających  

z instrukcji kancelaryjnej; 

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/i prawo do wnoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO. 

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9.Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/i zobowiązany/a  do 

podania danych określonych w formularzu ofertowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożność uczestniczenia w postępowaniu i brak zawarcia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gmina@ciepielow.pl
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                (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Składając ofertę na „Dowóz uczniów do szkół: do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie oraz dowóz 

przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem w okresie od 02.09.2019 roku do 

30.06.2020 roku” 

 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. U. UE L Nr 119) zwanego dalej „RODO”,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w formularzu w celu wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym 

zapytania ofertowego, organizowanego przez Administratora Danych, którym jest Wójt Gminy 

Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel. 48 3788080, e-mail: gmina@ciepielow.pl 

 Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być 

przeze mnie wycofana w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody prze jej wycofaniem. 

 Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej 

załącznik nr 4 do  zapytania ofertowego związanego z ochroną danych osobowych przetwarzanych 

u Administratora danych. 

 

 

 

 

                                                                                                     ...……………………………………… 

                                                                                                    (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycofanie zgody 

  

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO wycofuję wyżej wymienioną  zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Administratora danych. 

 

 

 

 

 

                                                                                     …………………………………………... 

                                                                                       (data i czytelny podpis osoby wycofującej zgodę) 

mailto:gmina@ciepielow.pl

