
RI.2630.02.2022         Wierzbica, 18.08.2022 rok 

 
              ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wierzbica, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Wierzbicy ,                                                         
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  
woj. mazowieckie NIP 9482382481 
tel. (48) 618-36-10, fax.: (48) 618-36-11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl; http://www.wierzbica.pl, 

  
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (art.2, ust.1 
pkt1 ustawy z dnia 11 wrzesień 2019 Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2019r. poz. 
2019 z późniejszymi zmianami)  

 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci 

niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz 
do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy”.    

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci 
niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do 
oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy 
w 2022 r. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz przerwy 
spowodowanej sytuacją pandemiczną. 

 
1. Dowozy należy wykonywać według następujących tras: 

 
                I.  Trasa  nr. 1           Dowóz do Radomia – 10 dzieci 

Miejsce zamieszkania 
dziecka 

Ilość dzieci Szkoła Radom 

Podgórki 1 dziecko Radom, ul. Wernera 6 

Podgórki 1 dziecko Radom, ul. Józefa Grzecznarowskiego 15 

Dąbrówka Warszawska                   1 dziecko Radom, ul. Lipska 2 

Ruda Wielka 1 dziecko Radom, ul. Wyścigowa 49 

Ruda Wielka 1 dziecko Radom, ul. Wernera 6 

Ruda Wielka        1 dziecko Radom, ul. Lipska 2 

Polany Kolonia 1 dziecko Radom, ul. Lipska 2 

Polany 1 dziecko Radom, ul. Lipska 2 

Polany 1 dziecko Radom, ul. Beliny Prażmowskiego 37 

Wierzbica ul. Kościuszki 1 dziecko Radom, ul. Józefa Grzecznarowskiego 15 
 

 

            Trasa nr. 2         Dowóz do oddziałów specjalnych w Wierzbicy – 3 dzieci 

Miejsce zamieszkania 
dziecka 

Ilość dzieci Szkoła Wierzbica 

Podgórki  1 dziecko PSP w  Wierzbicy 

Zalesice Kolonia              1 dziecko PSP w  Wierzbicy 

Wierzbica ul. Partyzantów 1 dziecko PSP w  Wierzbicy 
 

2. Przewidywany dowóz dzieci do szkół na godz. 800, odwóz do miejsca  

zamieszkania o godz. 1530. 



Uwaga: Przewidywana godzina dowozu dwojga dzieci  

z miejscowości Dąbrówka Warszawska i Polany Kolonia do szkoły  

w Radomiu na godzinę 1100 - 1200 

3. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu 

uczniów na zajęcia szkolne, bez względu na czynniki niezależne (awarie, 

warunki 

atmosferyczne itp.) pojazdem czystym i w stanie technicznym zgodnym  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

4. Dzieci przewożone będą w okresie trwania umowy dwoma pojazdami 
przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Dowóz uczniów powinien być realizowany za pomocą sprawnie techniczny 
pojazdów dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- wymagania jakie musi spełniać pojazd do przewozu uczniów 
niepełnosprawnych: 
a. środek transportu musi być dopuszczony do ruchu na terytorium RP – z 
ważnym badaniem technicznym i aktualnym ubezpieczeniem OC i NW; 
b. pojazd musi być sprawny technicznie, przystosowany do charakteru 
wykonywanej usługi, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu 
drogowego; 
c. pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w 
czasie jazdy. Liczba miejsc siedzących powinna być odpowiednia do liczby 
przewożonych osób. Miejsca pasażerów muszą być wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa, wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami; 
d. pojazd winien posiadać oświetlenie wnętrza, sprawne ogrzewanie i chłodzenie 
zapewniające uczniom komfort jazdy. 

e. za utrzymanie porządku w pojeździe odpowiada Wykonawca. 
5. Wykonawca ubezpiecza pasażerów i pojazd od wszelkich szkód powstałych 

podczas przewozu. 
6. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca przewozi uczniów innym pojazdem 

zastępczym. 
Wykonawca obowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takim samym lub 
zbliżonym standardzie. Pojazd zastępczy powinien zostać podstawiony nie 
później niż 60 minut od chwili zdarzenia; 

7. W przypadku nie podstawienia pojazdu zamiennego Zamawiający zabezpieczy 
transport zastępczy obciążając kosztami Wykonawcę 

8. Opiekę nad dziećmi w czasie transportu do placówki i z powrotem zapewnia 
Wykonawca.  
Wykonawca musi zagwarantować opiekuna podczas transportu dzieci. 
Opiekunem powinna być osoba dorosła, nie karana, sprawna fizycznie, nie 
widniejąca w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, opiekun zobowiązany jest 
do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom . 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Do zadań 
opiekuna należy zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania  
i wysiadania, eliminowaniu niewłaściwych zachowań mogących sprowokować 
niebezpieczne sytuacje podczas jazdy. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem 
podopiecznych od momentu odebrania ich od rodziców/opiekunów do momentu 
przekazania ich pod opiekę pracownikowi placówki.  
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych opiekun odbiera uczniów od pracownika 
placówki, sprawuje opiekę w czasie przejazdu dziecka do domu i przekazuje 
dziecko rodzicom/opiekunom. W czasie, gdy uczniowie niepełnosprawni znajdują 
się pod nadzorem opiekuna, ponosi on za nich odpowiedzialność.  

9. Przed sporządzeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z trasami dowozów  

      i  dokonanie pomiaru odległości.          

10. Szczegółowy rozkład dowozów i odwozów Wykonawca ustali z rodzicami  

lub opiekunami dzieci.            

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras i ilości dzieci w trakcie 

trwania umowy. 



12. Usługę należy wykonać na warunkach określonych we wzorze umowy 

załączonej do powyższego zaproszenia. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w 
wyniku wypadków i zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawcy 
jest zobowiązany do naprawy powstałych szkód mających miejsce w trakcie 
wykonywania usługi. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst 
jednolity Dz. U. 2021r.,  poz. 919 z późn. zm.); 

b) posiadają środki transportu, które są przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych tj. spełniający wymogi techniczne umożliwiające przewóz osoby 
niepełnosprawnej oraz posiada odpowiednie oznakowanie wymagane przepisami 
prawa, aktualne badania techniczne, wpisy do dowodu rejestracyjnego, że pojazd jest 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych jeżeli jest to wymagane 
przepisami prawa, aktualny pakiet ubezpieczeń O.C.; 

c) dysponują osobą/osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia 
tj. kierowcą posiadającym aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii -
  w zależności od typu pojazdu wskazanego do realizacji zamówienia i opiekunem, 
którzy nie figurują w rejestrze sprawców na tle seksualnym; 

 

 
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

              od dnia 01.09.2022 r. do   dnia 22.12.2022 r. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „formularz ofertowy” (załącznik nr. 1) 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Ofertę wraz z dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Ofertę należy 
umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy. 

 

 
VII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty zostanie wyliczona i podana w ofercie cenowej ( Załącznik nr 1). 
Wykonawca w ofercie o której mowa powyżej określi i wpisze cenę jednostkową 
netto, wartość netto za całe zamówienie, wartość podatku VAT, a także wartość 
brutto  

2.   Cena podana w ofercie cenowej powinna obejmować całkowity koszt wykonania 
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

3.   Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
4.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Wierzbicy,  ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  

w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r.  do godz. 1100 

Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 



dnia 24.08.2022 roku o godz. 1115 w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy,  
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, pok. Nr ( sala konferencyjna ). 

Kopertę należy zaadresować : 
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-60 Wierzbica z napisem: 
„Wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół 
specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy”. 

2.  Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane. 
3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty 

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

ofertę. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. KRYTERIA  WYBORU  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące  kryteria 
oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 

              cena ofertowa        - 100 % (max 100 pkt) 
 

2. Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad: 
             Kryterium „cena P(Ci)” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu 
Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego 
wzoru: 

                    P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt 
                  gdzie: Cmin  –  najniższa cena brutto z ocenianych ofert 
                 Ci      – cena brutto oferty badanej                             
                 P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 

3. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia 
do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą  
ilość   punktów w przyjętym kryterium. 

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

XI. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do zwrócenia się do 
Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie złożonych ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez 

podawania przyczyny. 

3. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3   do zapytania ofertowego 

 
XII. OSOBA UPRAWNIONA DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

Katarzyna Czyż tel. 48 618 36 20  

e-mail: oswiata.kc@wierzbica.pl 

Piotr Paździórski tel. 48 618 36 18 

e-mail: zamowienia@wierzbica.pl 

 
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub 
„RODO”, Gmina Wierzbica informuje, że: 

mailto:oswiata.kc@wierzbica.pl
mailto:zamowienia@wierzbica.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Wierzbica ( ul. Tadeusza Kościuszki 
73, 26-680 Wierzbica, e-mail: wierzbica@wierzbica.pl, tel. (48) 618-36-10 ). 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl Lub pisemnie na adres Administratora. 
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów 

regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa 

się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy 

art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 

1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.). 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 
9) Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 
podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, 
jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

1. Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom 

zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub 
organom 

którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do 

ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym; pracownikom 

Administratora 

___________________________________________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 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. 

 

Wójt Gminy 
/-/ Zdzisław Dulias 


