
BRO.271.39.2019       Bodzentyn, 06-08-2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn do placówek oświatowych 

 i ośrodków szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020”. 

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w 

złotych kwoty 30.000 euro. 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26-010 Bodzentyn 

NIP 664-15-28-123 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bodzentyn do placówek 

oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na trasie dom–szkoła–dom wg załącznika nr 4 – 

„Wykaz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn dowożonych do placówek 

oświatowych i ośrodków szklono - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020” 

realizowany środkami transportu Wykonawcy wraz z opieką w czasie przewozu dzieci. 

2.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum 1 kierowcę i 1 opiekuna przewożonym 

dzieciom. 

2.3. Wybrany w toku postępowania Wykonawca przed podpisaniem umowy opracuje „Wykaz 

uczniów i trasy dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn do placówek 

oświatowych i szklono - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020”, który po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy. 

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 rezygnacji z trasy w danym miesiącu, z różnych przyczyn, 

 zwiększenia liczby osób objętych dowozem oraz zmianę trasy dowozu (lub wprowadzenie 

nowej trasy) za obustronnym porozumieniem. 

3. Sposób przygotowania oferty – wg załączonego wzoru. (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają ważną w okresie realizacji zamówienia licencję zezwalającą na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego wydane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 



b) posiadają środek transportu, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych; 

c) dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia tj. kierowcą 

posiadającym aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii - w zależności od typu pojazdu 

wskazanego do realizacji zamówienia. Ponadto kierowca i opiekun musi posiadać przeszkolenie w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy lub co najmniej udokumentowany 6-miesięczny okres 

doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, ważne badania lekarskie, aktualne 

przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 

5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców: 

5.1. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); 

5.2. Wykaz pojazdów przeznaczonych do wykonywania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego); 

5.3. Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ksero dowodu rejestracyjnego z 

wpisem o przeznaczeniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych; 

5.4. Poświadczony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający 

posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku 

jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. W przypadku gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy niż okres zamówienia 

należy złożyć oświadczenie, że Wykonawca będzie kontynuował ubezpieczenie w zakresie j.w. 

przez czas realizacji zamówienia. 

5.5. Poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez okres realizacji 

zamówienia. 

5.6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych u co 

najmniej 1 zleceniodawcy (w przypadku wykonania usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych 

na rzecz Gminy Bodzentyn ww. dokument nie jest wymagany) 

6. Termin realizacji zamówienia:  

Rok szkolny 2019/2020 (z zastrzeżeniem, że dowozy na niektórych trasach będą mogły odbywać się 

również w okresie wakacyjnym). 

7. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty (oznaczone : „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn do 

placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”), sporządzone wg załączonego wzoru, 

prosimy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta 

i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn (pok. Nr 13 - sekretariat) w 

terminie do 14.08.2019 r do godziny 15.00 



Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie 

Zamawiającego. 

8. Kryteria oceny ofert 

Kryterium cena – 100 % 

9. Informacja o dokonanym wyborze zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Zamawiającego: 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/ 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny. 

11. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania 

przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania. 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
30

 do 

15
00 

pod nr tel. 41 311 55 11 wew. 24 – Maria Miziewicz, Aleksandra Sikora pod nr tel. 41 311 55 11 wew. 

28. 

13. Klauzula informacyjna 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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 

Bodzentyn, e-mail: bodzentyn@post.pl 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BRO.271.39.2019 prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego; 

 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 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; 

 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;   

 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; 

− 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; 



 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. 

 

 

 

         Zatwierdził: 

Dariusz Skiba 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

nazwa wykonawcy (pieczęć) 

 

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

 

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

 

 

NIP (Wykonawcy)................................. 

 

REGON (Wykonawcy).......................... 

 

 

O F E R T A 

 

 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Bodzentyn do placówek oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych  

w roku szkolnym 2019/2020” składam/ składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za 

cenę netto 1 km:…..…… zł, plus podatek VAT ………. %, kwota VAT ……… zł, cena 1 km 

przewozu brutto zł: ……., (słownie brutto: ……………………………………. zł), 

2. Oświadczam/ oświadczamy że: 

2.1. Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia ma charakter 

ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost 

z zapytania ofertowego, jak również tam nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania. 

2.2. Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego podanymi przez Zamawiającego 

i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 

2.3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

2.4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

3. W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/my się opracować „Wykaz uczniów i trasy 

dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn do placówek oświatowych i szkolno 

- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020”, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

będzie stanowić załącznik do umowy. 

4. W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Do oferty załączam/załączamy następujące dokumenty: 

5.1. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia. 

5.2. Wykaz pojazdów do wykonania zamówienia. 

5.3. Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ksero dowodu rejestracyjnego 

 z wpisem o przeznaczeniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 



5.4. Poświadczony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający posiadanie 

opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy 

ubezpieczenie obejmuje okres krótszy niż okres zamówienia należy złożyć oświadczenie, że 

Wykonawca będzie kontynuował ubezpieczenie w zakresie j.w. przez czas realizacji zamówienia 

5.5. Poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązującą przez okres realizacji 

zamówienia. 

5.6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych u co 

najmniej 1 zleceniodawcy (w przypadku wykonania usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych na 

rzecz Gminy Bodzentyn ww. dokument nie jest wymagany). 

 

 

 

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

                 data                                                                     (podpis wykonawcy lub uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

data ………………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 

 

Wykonawca 

.………………………………………… 

…………………………………………. 

………………….……………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) na „Przewóz dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn do placówek oświatowych i ośrodków szkolno – 

wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020” oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmioty zamówienia. 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                               ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 



 

 

 

nazwa wykonawcy (pieczęć) 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Wykaz pojazdów do wykonania zamówienia 

 

Lp Typ pojazdu i marka Nr rejestracyjny Rok produkcji Ilość miejsc 

siedzących 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                               ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 



 

 

 

 

Wykaz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn dowożonych do placówek 

oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

 

 

 

Lp. Placówka Miejsce zamieszkania 
Ilość 

uczniów 

1. 

Zespół Palcówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Skarżysku-

Kamiennej ul. Szkolna 15 

Bodzentyn ul. Krzywa 9 1 

Podkonarze 45 1 

Leśna -Stara Wieś 61 

 
1 

Ściegnia 50 1 

Święta Katarzyna ul. Kielecka 4 1 

 

2.  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Kielcach 

Grabowa 30A 1 

3.  

Przedszkole Nr 19 z Oddziałami 

Integracyjnymi Osiedle na Stoku 98 w 

Kielcach 

Ściegnia 29 1 

4. Niepubliczne Przedszkole Specjalne  

 ,,Jaś i Małgosia” 25-308 Kielce, ul. 

Bodzentyńska 44 A 

Wilków ul. Łysogórska 107, 26-010 

Bodzentyn 

1 

5.  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Terapeutyczno-Wychowawczy 

ul. Krakowska 360 

26-025 Kielce 

Podgórze 25 A 1 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 – oświadczenie RODO 

 

 
WYKONAWCA: 

Dane Wykonawcy: ………………………… 

Adres: ……………………………………… 

Tel. kontaktowy: ………………………….. 

e-mail: …………………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Bodzentyn  

ul. Suchedniowska 3, 

26-010 Bodzentyn  

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

        ………………………………………. 

         (data/podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 


