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Dąbrowa, 2020-08-12 

 

 

 

 

 

Wykonawcy 

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia 

pn.: „Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu 

gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2020/21” 

 

 

1. Informacje o Zamawiającym 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Dąbrowa reprezentowana przez dyrektora Gminnego 

Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. 

REGON: 531413047, NIP: 991-04-58-640; Adres: 49-120 Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 

Strona internetowa: www.gminadabrowa.pl; Tel. 77 464-10-73, 

email: sekretariat.gzeasip@gminadabrowa.pl  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów 

niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu, w dalszej części 

zapytania zwany  „przewozem” lub „usługą” 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie gminy Dąbrowa z miejsc ich zamieszkania do Szkół Specjalnych w Opolu, oraz 

przywozu ich ze szkół do domu.  

3. Przewóz będzie dokonywany sprawnym technicznie busem zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) 

zapewniającym miejsce siedzące każdemu przewożonemu dziecku.  

4. Obecnie Wykonawca nie ma potrzeby posiadania środka transportu dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim, jednak Zamawiający nie wyklucza 
takiego zapotrzebowania w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, wówczas 
Wykonawca będzie zobowiązany posiadać w swoim taborze środek transportu dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wystąpienie takiej potrzeby nie może być podstawą do 
zadania przez Wykonawcę zmiany oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Przewóz odbywał się będzie na trasie Skarbiszów – Narok – Niewodniki – Opole jednym 

transportem bez przesiadki. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, 

umiejętności, przygotowanie techniczne, logistyczne oraz finansowe do realizacji niniejszej 

umowy. Planowana liczba uczniów: 4 (liczba uczniów może ulec zmianie w trakcie roku 

szkolnego, co nie wpłynie na wartość usługi). Siedziby szkoły: Zespół Szkół Specjalnych 

w Opolu ul. Książąt Opolskich 21 oraz Opole ul. Jana Bytnara „Rudego” 7. Orientacyjna 

ilość kilometrów: do szkoły i ze szkoły do domu: 50 km. Planowana godzina przyjazdu rano 

do szkoły ok. 8:00, planowany odbiór uczniów po zajęciach ze szkoły: ok. 15:00. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie dowożonemu dziecku 

właściwych warunków bezpieczeństwa określonych w obowiązujących  przepisach prawnych 

o przewozie osób, a także w Polskich Normach. 

http://www.gminadabrowa.pl/
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7. Wykonawca zapewni opiekuna, którego zadaniem będzie zapewnienie właściwej opieki 

dzieciom, a w szczególności: 

a) odebranie ucznia od rodziców i zadbanie o bezpieczne miejsce w samochodzie 

przewożącym ucznia do szkoły,  

b) przekazanie ucznia opiekunom (nauczycielowi lub innemu pracownikowi) w szkole, 

c) odebranie ucznia ze szkoły i zadbanie o bezpieczne miejsce w samochodzie przewożącym 

ucznia do domu, 

d) przekazanie ucznia rodzicom lub w uzgodnieniu z rodzicami innemu dorosłemu 

opiekunowi po powrocie do miejsca zamieszkania, 

e) bezzwłoczne informowanie kierowcy dokonującego przewozu o zachowaniach uczniów 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pojazdu oraz dzieci w czasie przewozu, 

f) w przypadku awarii pojazdu, którym wykonywany będzie dowóz, opiekun zobowiązany 

jest zadbać o bezpieczeństwo uczniów do czasu naprawy pojazdu lub podstawienia innego 

pojazdu oraz w czasie kontynuacji przewozu. 

8. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna  

9. W przypadku awarii pojazdu, którym wykonywane będzie zlecenie, Wykonawca zobowiązany 

jest do zabezpieczenia na własny koszt pojazdu dotkniętego awarią oraz do zabezpieczenia na 

własny koszt innego pojazdu i kontynuacji dowozu zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. 

10. W przypadku innych nieprzewidzianych zdarzeń, w szczególności złych warunków 

pogodowych, uniemożliwiających dowiezienie ucznia do szkoły, Wykonawca zobowiązany 

jest zawrócić i odwieźć ucznia do domu. 

11. W przypadku innych nieprzewidzianych zdarzeń, w szczególności złych warunków 

pogodowych, uniemożliwiających odwiezienie ucznia ze szkoły do domu,  Wykonawca 

zobowiązany jest odwieźć ucznia inną, niż określona w ust. 5 trasą.  Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Wykonawca w uzgodnieniu z opiekunem ucznia. 

12. Płatność za usługę będzie realizowana za okres miesięczny, jako iloczyn ceny ryczałtowej za 

jeden dzień i ilość dni realizowanej usługi w danym miesiącu. 

3. Termin wykonania zamówienia 

Dowóz do szkoły i ze szkoły do domu odbywał się będzie w każdy dzień nauki szkolnej w roku 

szkolnym 2020/2021, określonego zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1603 z późn. zm.) od 1 września 2020r. do 25 czerwca 2021 r., o ile przepisy prawa nie będą 

stanowić inaczej z wyjątkiem dni, w których zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej. 

4. Zasady wyboru oferty 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2) Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Dąbrowa w Gminnym Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, Dąbrowa ul. Ks. J. Sztonyka 56, 49-120 

Dąbrowa, pokój nr 1 /biuro podawcze, w terminie do dnia 19-08-2020 roku, 

godz.11:00. 

2) Do oferty należy dołączyć dowód (referencje) określający, że Wykonawca 

wykonał  należycie (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) minimum jedną usługę obejmującą dowóz uczniów (min. 4 uczniów) do 

szkół specjalnych przez okres minimum jednego roku szkolnego lub 

kalendarzowego. 

3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

GMINA DĄBROWA  

Dąbrowa ul. Ks. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: NR GZEASiP.4464.2.2020 

Nazwa zadania:  

Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu 

gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2020/21 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

<< termin otwarcia>> 

4) Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty (jako skan) na maila: 

sekretariat.gzeasip@gminadabrowa.pl (ryzyko prawidłowego przekazania poczty 

elektronicznej ponosi Wykonawca).  

 

6. Forma opublikowania wyników wyboru oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pomocą poczty 

elektronicznej lub telefonicznie.  

 

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 Państwa danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Zespole 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 

49-120 Dąbrowa jest Dyrektor GZEASiP w Dąbrowie. 

2) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych 

w naszych jednostkach, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, kontakt e-mail: ido@efigo.pl  

lub kontakt listowny: Urząd Gminy Dąbrowa/Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.  

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 

nr GZEASiP.4464.2.2020; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

mailto:sekretariat.gzeasip@gminadabrowa.pl
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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; 

9) 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  

 

 

8. Załączniki do zapytania 

1. Formularz oferty „oferta wykonawcy” 

 

 

 

Dyrektor GZEASiP w Dąbrowie 

 

/-/Grzegorz Jeziorański 
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Załącznik Nr 2 Formularz oferty „oferta Wykonawcy” 
 

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

 

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

 

........................................................ 
(nazwa i adres wykonawcy/pieczęć Wykonawcy/NIP) 

Zamawiający: Gmina Dąbrowa 

w Dąbrowie woj. opolskie 

 

O F E R T A  

Nawiązując do treści zapytania na przewóz i opiekę w trakcie przewozu uczniów 

niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu za 

cenę: 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA za jeden dzień /brutto/:   _ _  _ _  _ _  ,  _ _ _ _    P L N  

(słownie) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ……..……%. 

1) Zobowiązujemy się do wykonania usługi objętej zamówieniem zgodnie z warunkami 

zapytania. 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

3) Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia 

terminu składania ofert. 

4) Oświadczamy, że zaoferowana cena ryczałtowa za jeden dzień usługi obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania za dany dzień.  

5) Załącznikami do niniejszej oferty są:  
 

⎯ Dokument potwierdzający należyte wykonanie (referencje) z dnia …………………..………………… 

⎯ ...........................................................................................................................................................................................  

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................................... 

     
Numer telefonu................................................................., e-mail: .......................................................................... 

 

 

 

 

...................................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                  ............................................................................ 
Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

/pieczęć imienna 


