
OPS.252.1.2021                                                                                      Rzekuń, dnia 05 sierpnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej
ustawy. Zamówienie poniżej 30 tys. euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
NIP 758 18 57 041
Tel. 29 643-20-80, Fax 29 643 24 22 , e-mail ops@rzekun.net
II. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rzekuniu, polegającej na przewozie pracowników Ośrodka w celu realizacji zadań statutowych na terenie
gminy Rzekuń, w granicach administracyjnych, jak również na terenie województwa mazowieckiego.

III. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 r. – 31.08.2025 r.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
w terminie do 26.08.2021 r. do godziny 10.00.
2) Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
3) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami,
zaświadczeniami i oświadczeniami.
5) Wymaga się, aby oferta i załączniki były podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do złożenia oferty.
6) Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń i oznaczona:
„Oferta usługi transportowej pracowników na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu”, poza
oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres nadawcy.
7) Oferty wniesione po terminie zwraca się bez otwierania.
Informacje dotyczące świadczenia usług:
• Przewidywalna liczba osób przewożonych jednocześnie – 2-3 osoby osoby.
• Przewidywany limit kilometrów na świadczenie powyższych usług transportowych wynosi na okres objęty
zamówieniem – 43.200 km.
• Dopuszcza się zmienną liczbę osób oraz ilość km świadczonej usługi.
• Dni i godziny pracy – usługa świadczona w dni robocze, przeciętnie 5 dni w tygodniu w
godzinach od 9.00 do 15.00 (wtorek od 9.00 do 17.00) w zależności od potrzeb Zamawiającego.

V. Parametry dotyczące usługi transportowej:
• Pojazd: samochód osobowy minimum 4-drzwiowy
• Wymagane dokumenty pojazdu – aktualny przegląd i ubezpieczenie pojazdu (OC+NNW)
• Limit miesięczny: 1.200 km
• Forma rozliczenia: rachunek lub faktura

VI. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1.  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie
posiadał ważne prawo jazdy kategorii odpowiedniej do kierowania pojazdem;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia – Zamawiający odstępuje od
opisu warunku udziału w tym zakresie;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia –
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie posiadał samochód osobowy minimum
4 drzwiowy, z pełnym ubezpieczeniem pojazdu (OC+NNW);
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –Zamawiający
odstępuje od opisu warunku udziału w tym zakresie.

VII. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:
a) Cena oferty (stawka) za 1 km usługi brutto – 100 %



Cena oferty będzie wynikała z „Ceny oferty (stawki) za 1 km brutto), zapisanej w pkt 1.1 formularza 
ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą jako 
Cminimum. Punktacja za cenę oferty ustalana jest w sposób następujący:
C=Cminimum
Ci ×100 punktów×100 (waga kryterium)
Cenę oferty stanowi cena usługi za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Stawka ta pomnożona przez ilość 
przejechanych w danym miesiącu kilometrów stanowić będzie miesięczną cenę usługi.
Stawka ta winna obejmować wszystkie składniki kosztów usługi oraz zysk, łącznie z podatkiem od towarów i 
usług VAT, o ile oferent jest podatnikiem tego podatku, jeżeli nie – prosimy o zaznaczenie w ofercie tej 
okoliczności.
Przewiduje się zapłatę wynagrodzenia wyłącznie na podstawie ilości przejechanych kilometrów.
Nie wykorzystanie określonego w pkt V limitu kilometrów pozbawia Wykonawcę prawa do roszczenia o 
wynagrodzenie za niewykorzystane kilometry.
VIII. Termin otwarcia ofert: 26.08.2021 r., godz. 13.30.

IX. Pracownicy Zamawiającego, uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
• Pani Katarzyna Grzymała,
• Pani Maria Ciunowicz,
tel. 29 643-20-80, w godz. 8.00-15.00.

X. Zawarcie umowy
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego
oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni
od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta.
3. Zasady i termin płatności – płatne przelewem (miesięcznie z dołu) w ciągu 14 dni
od daty otrzymania faktury za dany miesiąc
4. W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Katarzyna Grzymała

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik nr 3 – Klauzula RODO



                       Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Na usługę transportową świadczoną na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzekuniu, polegającą

na przewozie pracowników Ośrodka w celu realizacji  zadań statutowych na terenie gminy Rzekuń,

w granicach administracyjnych, jak również na terenie województwa mazowieckiego.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

NIP: 758-18-57-041

Tel.: 29 6432080

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

NIP: …………………………………………………. REGON  ………………………………………………....

TEL.:………………………………………………………………………………………………………………...

W nawiązaniu do zapytania ofertowego: 

1. Oferuję: 

1) wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  i  warunkach  określonych  w  zapytaniu

ofertowym, w oparciu o poniższe ceny jednostkowe i terminy realizacji: 

- Cenę za 1 km usługi: ……………………………………………………………………… zł (netto)

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

- Cenę za 1 km usługi ……………………………………………………………………… zł (brutto)

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

- VAT …........................................................................................................................................

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

2. Oświadczam, że:

1) zadeklarowane wyżej  ceny częściowe,  zawierają  wszelkie  koszty   niezbędne do wykonania

niniejszego  zamówienia  zgodnie  z  warunkami  zapytania,  w  tym  koszty  wszelkich  prac,

materiałów  i  dokumentów  przygotowawczych,  kosztów  transportu  oraz  podatek  VAT

w ustawowej wysokości; 

2) zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie

informacje  potrzebne  do  właściwego  opracowania  oferty  oraz  do  należytego  wykonania



przedmiotu zamówienia; 

3) zobowiązuję  się  do  wykonania  prac  stanowiących  przedmiot  niniejszego  zamówienia

z należytą starannością w pełnej zgodności z przepisami prawa w tym zakresie;

4) w razie  wybrania  mojej  oferty  zobowiązuję  się  do  podpisania  umowy  w miejscu  i  terminie

określonym przez Zamawiającego. 

3. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach.

4.  Załącznikami  do  niniejszego  formularza  stanowiącymi  integralną  część  oferty  są  oświadczenia,

dokumenty i załączniki w postaci: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………………

5.  Oświadczam,  iż  zastrzegam /nie  zastrzegam*  w odniesieniu  do  informacji  zawartych  w ofercie,

iż  nie  mogą  być  one  udostępniane.  Zastrzeżeniu  podlegają  następujące  informacje,  stanowiące

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w ofercie  na  zatrudnienie

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, zgodnie z  Rozporządzeniem 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. 

………………………………………………………
(data i nazwa Wykonawcy)

                                                                                               



                         Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

Przystępując  do niniejszego postępowania oświadczam, że: 

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadam ważne prawo jazdy kat. ………………

odpowiedniej do kierowanego pojazdu; 

2) Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 

3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. posiadam auto marki: ………………………………………………, z pełnym 

ubezpieczeniem pojazdu (OC+NNW);

4) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia.

……………………………………………………………..
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z pieczątką imienną)

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

                              (miejscowość i data)                                                                           (pieczęć firmowa Wykonawcy)               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                    



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

 Klauzula RODO

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem
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), publ. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1 w celach : zapytania ofertowego.

Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  ww.  celach  jest  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń, ops@rzekun.net
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: e.halaburda@artaro.pl

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  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),  publ.  Dz. Urz.  UE L Nr 119,  s.  1 osobie,  której  dane dotyczą
przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
-  cofnięcia  zgody w każdym momencie,  jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
Ponadto  informujemy,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  nie  podlega
Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.


