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         Przyrów, dnia 04.08.2020r 

Nr PLP.271.1.2.2020  

                                                               

          OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE   

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 

8, zadania p.n.: "Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 

2020-2021". 

          

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na wykonania usługi dowozu uczniów do 

szkół na terenie gminy Przyrów w roku szklonym 2020-2021 Gmina Przyrów prosi o 

przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: 

 

I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa dotycząca: 

"Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2020-2021". 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe dotyczą 

każdej wyznaczonej trasy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną trasę lub na dwie  trasy, 

dla każdej trasy odrębna oferta.                                                                                            

Trasa I - Wola Mokrzeska - Przyrów,                                                                                               

Trasa II - Bolesławów - Zarębice - Przyrów.  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi dowozu i odwozu uczniów do Szkół na 

terenie  Gminy Przyrów - Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej ul. Główna 7, Szkoła 

Podstawowa  w Przyrowie ul. Szkolna 44 i Przedszkole w Przyrowie ul. Św. Mikołaja 9, w 

roku szklonym 2020-2021.  Okres dowozu i odwozu trwał będzie  - około 105 dni.                                                                                                                                            

Przewozy odbywać się będą od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki 

szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w 

realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych według poniżej przedstawionych tras :                        

 

Trasa I - Wola Mokrzeska - Przyrów (Jaźwiny, Pniaki Mokrzeskie. Wola Mokrzeska, 

Smyków, Knieja, Święta Anna, Aleksandrówka), łączna ilość uczniów 31 w tym: do Szkoły 

Podstawowej w Woli Mokrzeskiej 15 uczniów i do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w 

Przyrowie 16 uczniów oraz 1 opiekun. Łączna dzienna ilość kilometrów - 48,00km.  

 

Trasa II - Bolesławów - Zarębice - Przyrów (Bolesławów, Zarębice, Stanisławów), łączna 

ilość uczniów – 63, w tym do Przedszkola 18 dzieci a do szkoły Podstawowej 45 dzieci oraz 1 

opiekun, łączna dzienna ilość kilometrów - 38,00km.                 

 

III. Wspólny Słownik Zamówień: 
60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego  

 

IV. Termin wykonania zamówienia:  

 rozpoczęcie – 01.09.2020r 

 zakończenie – 31.01.2021r  
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V. Sposób podania ceny                                                                                                                   
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.   

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem 

cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia dla każdej trasy odrębnie oraz wg 

przyjętego przez wykonawcę rozliczenia w zależności czy to będą bilety miesięczne czy też 

wartość liczona od 1km .  

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego 

nie przysługują środki odwoławcze.  

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:                                                                                                                                            

 

1. Wykonawca winien prowadzić działalność w w/w wymaganym zakresie – do oferty należy 

załączyć wyciąg z KRS lub CEIDG ważne na dzień składania ofert.                                                                                                                                                        

2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień - licencja  na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób – ważna w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                 

3. Wymagane będzie wykazanie przez wykonawcę  posiadania lub dysponowania pojazdami 

zapewniającymi dowóz i odwóz uczniów do szkół w wymaganym okresie nauki szkolnej 

w roku szkolnym  2020-2021 dla każdej trasy odrębnie, o liczbie miejsc dla trasy I – 31 

+1(opiekun) i dla Trasy II – 63 +1(opiekun),  oraz ważne dowody rejestracyjne pojazdów, 

wykaz pojazdów należy przygotować wg załącznika nr 4 dla każdej trasy odrębnie.                                                                                                     

4. Wykonawca winien dysponować lub zatrudniać osoby z odpowiednimi uprawnieniami 

prawa jazdy kategorii „D” uprawniającymi do przewozu osób, osoby te powinny być 

zatrudnione na umowę o prace, chyba, że Wykonawca osobiście wykonuje usługę. 

5. Wymagane będzie wykazanie przez wykonawcę posiadania ubezpieczenia w zakresie OC i 

NW – ważne na dzień podpisania umowy, polisa musi być opłacona. 

6. Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.                                                                                        

7. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie załącznik nr 6, oraz o spełnieniu  

warunków pkt. 4 i 5, niespełnienie tych warunków spowoduje odmowę podpisania umowy 

na realizację zamówienia. W takim przypadku umowa zostanie podpisana z następnym 

Wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną. 

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nazwa kryterium Waga  

cena 100 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem; ,,Oferta na dowóz uczniów do 

Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2020-2021". Każda strona oferty powinna 

być parafowana przez uprawnione osoby, a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z 

oryginałem.                                                                                                                                                              

Oferty należy składać pocztą tradycyjna, kurierem lub osobiście do dnia: 12.08.2020r do 

godz. 09:00., w siedzibie zamawiającego: 
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Urząd Gminy Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 16 – sekretariat 

Otwarcie ofert odbędzie dnia 12.08.2020r o godzinie 09:05 w pok. Nr 17.                                        

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.przyrow.pl  

oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: fax-em lub e-

mailem oraz listem poleconym.  

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 

stanowisko -  inspektor                                                                                                                                 

imię i nazwisko – Joanna Nowakowska   

tel. 34 35 54 120 w.34    

fax.  34 35 54 120 w.21                                     

w terminach 7:30 – 15:00 

IX. 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:  

1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Przyrów z siedzibą: ul. Częstochowska 7, 

42-248 Przyrów 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych 

osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy 

Przyrów pod adresem e mail: iod@przyrow.pl. 

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

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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 ustawy Pzp) 

oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;   

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. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez 

okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

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;   

mailto:iod@przyrow.pl
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

c) 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 **;  

d) 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: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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 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 

 

X. Informacje dodatkowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty 

bez skutków prawnych oraz finansowych. Nie przewiduje się postępowania 

odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia 

postępowania bez jego wyboru. 

 

XI. Załączniki: 

1. Formularze oferty (dla trasy I i II ) – załącznik nr 1A i 1B                                                                                                    

2. Formularze cenowe dla poszczególnych tras – załączniki 2A i 2B oraz 2.1.A i 2.1B,  

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3, 

4. Wykaz pojazdów – załącznik nr 4, 

5. Wzór umowy – załącznik nr 5A i 5B. 
 

 

BIP 

a/a 


