
Popielów, dn. 08.07.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dowóz dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego zamieszkałego 

na terenie Gminy Popielów do Szkoły Podstawowej Publicznej nr 7 przy Zespole Szkół Specjalnych 

w Brzegu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2021/2022 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów 
Adres zamawiającego: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 
NIP: 9910312563 
Telefon: + 48 77 427 58 22 
Faks: + 48 77 427 58 38 
e-mail: kancelaria@popielow.pl 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym transporcie 

dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałego na terenie 

Gminy Popielów do Szkoły Podstawowej Publicznej nr 7 przy Zespole Szkół Specjalnych 

w Brzegu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Planowana liczba dzieci dowożonych wynosi: 
1 dziecko zamieszkałe w miejscowości Popielów. 

Liczba dzieci może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, co nie wpłynie na wartość usługi. 
W trakcie roku szkolnego zastrzega się możliwość dowożenia przez Wykonawcę dzieci 
poruszających się na wózku inwalidzkim w razie wystąpienia takiej potrzeby. 

Wykonawca w czasie transportu dziecka zapewnia dla niego opiekuna dowozów. 

Dziecko należy dowieźć do Szkoły Podstawowej Publicznej nr 7 przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Brzegu, przy ul. Mossora 4. 

Godzina przyjazdu do szkoły w Brzegu do godz. 08:00. 
Godzina wyjazdu z Brzegu ok. 14:45 (godziny powrotu mogą być różne w poszczególnych dniach 
tygodnia). 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma adres i dane ucznia objętego dowozem. 

Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze 
i wychowawcze w roku szkolnym 2021/2022, określonego zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
poz. 1603 z późn. zm.) od 1 września 2021r. do 24 czerwca 2022r., o ile przepisy prawa nie będą 
stanowić inaczej, z wyjątkiem dni w których zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej. 

Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, na podstawie faktycznej ilości 
zrealizowanych przewozów. Termin płatności - do 21 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę 
faktury/rachunku za ubiegły miesiąc. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Rok szkolny 2021/2022 określony od 1 września 2021r. do 24 czerwca 2022r., o ile przepisy prawa 

nie będą stanowić inaczej. 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający wymaga, aby usługi objęte niniejszym zamówieniem były realizowane taborem 

spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). 

Wymagania dla pojazdu: 

1. Pojazd musi posiadać: 

- aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, 

- tablicę „Przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu przy przedniej 

i tylnej szybie, 

- siedzenia pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe, 

- siedzenia pasażerów wyposażone w wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami, 

- miejsca siedzące dla każdej z przewożonych osób, 

- sprawną klimatyzację/ogrzewanie. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną licencję na wykonywanie transportu 

drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.). 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wymagane prawem uprawnienia do kierowania 

pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu osób, oraz legitymuje się co najmniej 

2-letnim stażem pracy w charakterze kierowcy pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie 

do przewozu osób. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. zapewnienia opiekuna na trasie posiadającego przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy i/lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych. Funkcji opiekuna nie może pełnić 

kierowca. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, nie karana, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

2. zapewnienia zastępstwa w przypadku braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego 

w ofercie kierowcę lub opiekuna, 

3. przestrzegania punktualności, ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, 

4. zapewnienia dowożonemu uczniowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody 

przejazdów, 

5. zapewnienia uczniowi miejsca siedzącego, 

6. zapewnienia odpowiedniej zdolności przewozowej, tj.: liczba przewożonych uczniów plus 

kierowca i opiekun w pojeździe, ponadto ilość miejsc w pojazdach powinna umożliwiać przyjęcie 

dodatkowo do przewozu w ciągu roku  szkolnego co najmniej dwóch uczniów, 

7. świadczenia usługi tymi pojazdami, które są wykazane w złożonej ofercie, lub innymi 

spełniającymi wskazane wymagania, po wcześniejszym zgłoszeniu zmiany Wykonawcy, 

8. ustalenia optymalnego rozkładu jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania ucznia 

w podróży, z uwzględnieniem tego, że uczeń ma być dowieziony do szkoły w takim czasie, 

aby możliwe było terminowe rozpoczęcie przez ucznia zajęć lekcyjnych, 

9. ustalenia godziny kursów z rodzicami/opiekunami ucznia oraz dyrektorem placówki, do której 

uczęszcza uczeń (na podstawie tygodniowego planu lekcji). 

Do obowiązków Opiekuna będzie należało w szczególności: 

a) odbieranie ucznia od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie 

i po odwiezieniu na zajęcia przekazanie ucznia pod opiekę nauczyciela, 

b) po zakończeniu zajęć odbieranie ucznia od nauczycieli w szkole i po odwiezieniu pod dom 

przekazanie pod opiekę rodziców/opiekunów lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się 



przekazywania ucznia w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym 

lub pozostawienia ucznia bez opieki, 

c)  zachowanie szczególnej dbałości o dobro ucznia w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do pojazdu 

i wysiadaniu,  

d)  zapewnienie uczniowi w szczególności bezpiecznego dla jego zdrowia przejazdu. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania. 

3. Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

 zawierać wartość oferty (netto i brutto), 

 określać termin wykonania zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, 

 podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacji firmy oferenta, 

 zawierać wymagane załączniki. 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Formularz ofertowy. 

2. Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego osób wydana na podstawie ustawy 

z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - kserokopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem. 

3.  Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz 

z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami (wzór wykazu w załączeniu). 

4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu w załączeniu ). 

5. Kserokopia aktualnego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków - N'W kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego do dnia 15.07.2021 r. do godz. 15:30 
za pośrednictwem: 

a) poczty elektronicznej na adres: kancelaria@popielow.pl 
b) faksem na nr (77) 427 58 38, 
c) w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 
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Opis kopert: 

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę 

Tel./Fax ........................................... 

Adres e-mail: .................................... 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zadanie pn.: 

„Dowóz dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego zamieszkałego 
na terenie Gminy Popielów do Szkoły Podstawowej Publicznej nr 7 przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Brzegu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 
2021/2022” 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

treści złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia 

dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej 

wcześniej ofercie. 

VIII. OCENA OFERT 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena (C) –100 % 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny. 

2. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 

Popielów, pokój nr 21 lub pod nr tel. 774275828, 774275835 lub 774275822. 

X. INFORMACJA DOT. RODO 

1. 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 osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

w Popielowie z/s. ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej 

Administratorem Danych Osobowych (ADO). 

2). W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD): Kontakt 

listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: 

iod@popielow.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. 

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

zostanie dokumentacja postępowania. 

5). Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 

5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia dofinansowania dla przedmiotowego 



przedmiotu zamówienia - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, 

że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny 

obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą 

również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze 

(nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 

6). Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych. 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

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, przy czym 

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; 

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, 

przy czym 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; 

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. 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Wykaz sprzętu /potencjał techniczny 

3. Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia /kierowcy, opiekunowie/ 

 

Zatwierdzam: 

 

Wójt Gminy Popielów 

/-/ Sybilla Stelmach 

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

podpis kierownika jednostki zamawiającej 


