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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Rymanowie 

ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów    

Tel/fax: 13 435 66 20 

Adres strony internetowej: http://www.psouu-rymanow.org 

2. SŁOWNICZEK  

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o: 

2.1 Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

2.2 Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

2.3 Zamawiającym – należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu dla osób niepełnosprawnych w 

ramach realizacji projektu „Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność -3”.  

Informacje ogólne o projekcie: 

Projekt realizowany w dwóch mieszkaniach treningowych w każdym po 8 osób  

z niepełnosprawnościami (ON).  W każdym mieszkaniu ze wsparcia będzie korzystać 3 

grupy 8- osobowe (łącznie 16 osób zmieniających się rotacyjnie co tydzień) pod od godz. 7 

w poniedziałek do godz. 7 w sobotę (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od 

pracy).   

W wyjątkowych przypadkach  liczba dni i godzin funkcjonowania mieszkań treningowych 

może ulec zmianie (przy czym liczba dni świadczenia usługi będzie równa liczbie dni 

pracujących w danym miesiącu.    Dowożone będą osoby pełnoletnie posiadające  orzeczoną 

niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 poz. 2046 z późn. zm), w tym z  niepełnosprawnością 

intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością ruchową  są 

mieszańcami gmin i miast wymienionych poniżej: 

Krosno (gmina miejska) 

Dukla (miasto w gminie miejsko-wiejskiej) 

Dukla (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 

Iwonicz-Zdrój (miasto w gminie miejsko-wiejskiej) 

Miejsce Piastowe (gmina wiejska) 

Rymanów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej) 

Rymanów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 

Jaśliska (gmina wiejska) 

Besko (gmina wiejska) 

Bukowsko (gmina wiejska) 

Zarszyn (gmina wiejska) 

Brzozów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej) 

Brzozów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 

Haczów (gmina wiejska) 

Gmina: Sanok (gmina wiejska) 
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Gmina: Sanok (gmina miejska) 

Celem realizowanego projektu jest: Wzrost poziomu sprawności oraz umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego przez co najmniej 

48 osób z niepełnosprawnością na miarę ich możliwości poprzez treningi samodzielności, 

poradnictwo specjalistyczne i inne formy aktywnej integracji  

w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych do końca marca 2023 r. 

Cele szczegółowe: 

1. wzrost poziomu sprawności w zakresie podstawowej samoobsługi i samodzielności 

życiowej u co najmniej 48 BO 

2. Wzrost kompetencji społecznych u co najmniej 48 BO 

3. Poprawa kondycji psychospołecznej u co najmniej 48 BO 

Grupa docelowa: Projektem zostanie objętych co najmniej 48 osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które spełnią kryteria 

rekrutacji i wyrażą chęć udziału w projekcie. 

Realizacja treningów odbywać się będzie w placówce PSONI we Wróbliku Królewskim 

dostosowanej do potrzeb OzN mieszczącej się przy ul. J. Pawła II nr 20. 

Zajęcia w placówce będą prowadzone terapią behawioralną wykorzystującą technikę 

modelowania i wzmocnień pozytywnych pożądanych zachowań. Usługi na rzecz OzN 

będą świadczone w sposób ciągły przez 5 dni w tygodniu przez 7 trenerów, przy wsparciu 

osób wspomagających, wolontariuszy oraz psychologa i seksuologa   

(z przerwą wakacyjną od 18.07.2022 r. do 12.08.2022r.) 

Treningi będą odbywały się w 3 grupach 16-osobowych (zmieniających się rotacyjnie co 

tydzień) od godz. 7:00 w poniedziałek do 7:00 w sobotę. 

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z opracowanymi Indywidualnymi Planami 

Działania (IPD). 

Otrzymane przez BO wsparcie będzie prowadzić do usamodzielniania osób 

niepełnosprawnością w wykonywaniu czynności dnia codziennego, kontynuowania 

rehabilitacji społecznej, ekonomicznej, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

społecznych, zagospodarowania czasu wolnego w celu uniknięcia wykluczenia 

społecznego. 

Zadania: 

1. Dostosowanie lokalu do realizacji treningów mieszkalnictwa. 

2. Bieżąca działalność mieszkań treningowych 

3. Specjalistyczne wsparcie uczestników dwóch mieszkań treningowych. 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postęowaniu:  

1. Usługa będzie polegać na przewozie osób z niepełnosprawnościami, w tym  

z niepełnosprawnością  ruchową i niedowidzących na poniżej wskazanych trasach:  

Tabela 1 

Lp. 

 

Trasa Ilość osób/ 

uczestników 

projektu 

Częstotliwość / czas 

/ godzina 

Szacunkowa 

ilość kilometrów 

w okresie 

realizacji 

projektu 

od do 

1 Wróblik Królewski, ul. 

Jana Pawła II 20 

PSOUU w Rymanowie ul. 

Dworska 40, lub 

Rymanowie Zdroju ul 

PCK 3,  lub Haczowie 902 

do 16 osób 

( 2 lub 3 

grupach) 

Od wtorku do 

piątku / dni 

robocze 

w wyznaczonych 

godz. 

przedpołudniowych 

6080 km 
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2 PSONI w Rymanowie ul. 

Dworska 40, lub 

Rymanowie Zdroju ul 

PCK 3,  lub Haczowie 

902 

Wróblik Królewski, ul. 

Jana Pawła II 20 

do 16 osób 

( 2 lub 3 

grupach) 

Od poniedziałku do 

piątku / dni 

robocze w godz. 

popołudniowych  

14:30 – 15:30 

7620 km 

 

3 Wróblik Królewski, ul. 

Jana Pawła II 20 

Do miejsca zamieszkania 

uczestników projektu 

 

Do 16 osób 

(2  grupy w 

zależności od 

miejsca 

zamieszkania) 

Sobota lub dzień 

przed dniem 

świątecznym 

godz. 7:00-8:30 

raz  

w tygodniu 

35700 km 

(2 busy x 51 

kursów x 125) 

4 Wróblik Królewski, ul. 

Jana Pawła II 20 
Do placówek służby 

zdrowia, urzędów, 

instytucji, ośrodków 

kultury, sportu i rekreacji 

na terenie pow. 

krośnieńskiego, do 18 ON 

+ 4-5 ternarów, godz. 

popołudniowe 

brzozowskiego lub 

sanockiego np. kino w 

Krośnie, Ośrodek Jeździecki 

w Odrzechowej, Basen w 

Krośnie, itp. i z powrotem 

 Autobus na 

min. 16 ON + 4 

-5 ternarów 

godz. 9:00 - 

20:00 

W zależności od 

potrzeb (średnio do 

4-5 wyjazdów  

w miesiącu po 2-3 

godzin 

maksymalnie do 

dwóch razy  

w tygodniu) 

120 godzin 

 

 

3.3 Dowóz maksymalnie 16 osób realizowany będzie w dni robocze od poniedziałku do soboty 

(zgodnie z pkt. 1-4 w powyższej tabeli), z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od 

pracy. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie obowiązywania umowy trasy przejazdu oraz 

liczba kilometrów może ulec zmianie. Faktyczna ilość przejechanych kilometrów będzie 

zależna od potrzeb Zamawiającego i nie może stanowić podstawy roszczeń ze strony 

Wykonawcy.  

3.4 Zamawiający zakłada, że usługi muszą być wykonywane minimum dwoma pojazdami 

dostosowanych przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w każdym pojeździe nie 

mniejszej niż 10. Wymagana jest możliwość przewozu minimum dwóch pasażerów na 

wózkach inwalidzkich w jednym pojeździe. 

3.5 Uczestnicy projektu będą mieć prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy 

przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. 

3.6 Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania telefonicznego, 

Zamawiającego o nieobecności uczestników w miejscu odbioru, a także innych czynników 

mających wpływ na realizację zamówienia 

3.7 Przewóz uczestników projektu, będący przedmiotem zamówienia będzie odbywał  

się na trasach zleconych przez Zamawiającego. Przewozy będą realizowane zgodnie  

z harmonogramem przewozu uczestników projektu tj. szczegółową listą osób objętych usługą 

wraz z ich adresami zamieszkania oraz wykazem tras.  Lista osób objętych usługą wraz z ich 

adresami oraz wykaz tras może ulegać zmianie, w zależności od rotacji uczestników 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wszelkie zmiany bieżące  

w harmonogramie przewozu uczestników projektu będą dokonywane z jednodniowym 

wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od 

Wykonawcy, odstępstwa od przyjętego czasu dowozu w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, czasowej zmiany organizacji ruchu lub uzasadnionych sytuacji 

losowych. W takich przypadkach Wykonawca w porozumieniu  

z Zamawiającym ustali optymalną trasę przejazdu, mając na uwadze jak najkrótszy czas 

przebywania uczestnika w podróży. 
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3.8 Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z usługi przewozu w każdym momencie, 

a w dniu, w którym ma być realizowana usługa na 1 godzinę przed planowanym wyjazdem, z 

powodu złych warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, w takich przypadkach Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego 

żadnych roszczeń finansowych. W przypadku rezygnacji z usługi przewozu w momencie 

podstawienia pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt dojazdu  

i powrotu do najbliżej bazy Wykonawcy pokryje Zamawiający. 

3.9 W przypadku rezygnacji z usługi przewozu w momencie podstawienia pojazdu  

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt dojazdu i powrotu do najbliżej bazy 

Wykonawcy pokryje Zamawiający. 

3.10 Podstawą wystawienia faktury będzie udokumentowana (wydruk z tachografu lub karta 

drogowa) ilość faktycznie przebytych kilometrów (liczonych od miejsca, w którym pojazd 

zabiera pasażerów z umówionego miejsca i przewozi pasażerów do miejsca docelowego) 

przemnożona przez zaoferowaną stawkę netto za 1 km. 

3.11 Pojazdy muszą spełniać normy emisji spalin co najmniej normę EURO IV – przed 

podpisaniem umowy Wykonawca  musi przedstawić stosowny dokument, że pojazdy spełnią 

co najmniej normę emisji spalin EURO IV, 

3.12 Pojazdy winny być:  

a) przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością (potwierdzone właściwym 

dokumentem), w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz 

oznakowane, jako środki transportu osób niepełnosprawnych, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322, z późn. 

zmianami),  

b) wyposażone w drugi rząd siedzeń, które można demontować w szybki i prosty sposób, 

c) wyposażone w podjazd, rampę lub windę umożliwiającą wjazd do pojazdu wózkiem  

z osobą niepełnosprawną oraz szyny lub prowadnice do mocowania wózków 

inwalidzkich wewnątrz pojazdu,  

d) wyposażone w zestaw pasów bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach 

inwalidzkich i pozostałych pasażerów,  

e) wyposażone w dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu,  

f) wyposażone w drzwi boczne środkowe - odsuwane, wyposażone w dodatkowy 

stopień, niskopodłogowy umożliwiający wejście do środka transportu,  

g) ogrzewane,  

h) klimatyzowane.  

3.13 Wykonawca zapewnia kierowców, wyposażonych w telefony komórkowe oraz zestawy 

głośnomówiące, posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych  

i przewozu osób na terenie kraju, posiadających aktualne prawo jazdy uprawniające do 

kierowania danym pojazdem  do przewozu osób,  będącym w dyspozycji Wykonawcy  

o oznaczonej ilości miejsc dla pasażerów, zgodnie z przepisami o ruchu drogowego oraz 

ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kierowcy powinni dbać  

o bezpieczne świadczenie usługi przewozu, należyty stan techniczny i utrzymanie należytej 

czystości pojazdu oraz współpracować z wyznaczonymi do kontaktu pracownikami 

Zamawiającego. 

3.14 Przewozy winny być realizowane zgodnie z harmonogramem przewozu osób  

z niepełnosprawnościami. Harmonogram miesięczny przewozu będzie ustalany najpóźniej na 
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dwa dni robocze przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca,  

z uwzględnieniem potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych. Wszelkie zmiany bieżące w 

harmonogramie przewozu osób niepełnosprawnych będą dokonywane  

z jednodniowym wyprzedzeniem. 

3.15 Wykonawca powinien sam lub na podstawie umowy z innymi podmiotami dysponować 

odpowiednią liczbą pojazdów /autobusów i kierowców, umożliwiającą przewóz określonej 

liczby uczestników projektu  w tym samym czasie na  wyznaczonych przez Zamawiającego 

trasach. 

3.16 W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

podstawienia zastępczego środka transportu o równorzędnym standardzie i ilości miejsc, nie 

później niż w czasie do 2 godzin od zaistnienia zdarzenia ( chyba, że z umowy wynika czas 

krótszy) . Jeśli Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępczego pojazdu, o którym mowa 

wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.  

3.17 Stan techniczny pojazdu musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.  

3.18 Pojazd winien posiadać aktualne badania techniczne, być sprawny do należytego 

wykonania zamówienia, posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW (do wyglądu  

na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji usługi). 

3.19 Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego - 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym udzielonej na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem 

samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu wymaganej niniejszym 

zapytaniem liczby osób. 

3.20 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonych usług oraz uzyskiwania 

niezbędnych informacji o świadczonych usługach, a także dostępu do dokumentacji 

potwierdzającej warunki realizacji usług zgodnie z ofertą. 

3.21 Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej 

liczby przejechanych kilometrów wg stawki wskazanej w Formularzu oferty. Zamawiający 

nie ponosi kosztów za powrót rano z placówki we Wróbliku Królewskim (ul. Jana Pawła II 

20) do bazy postojowej, ani za przyjazd popołudniu z bazy postojowej do placówki gdzie 

odbywają się treningi mieszkalnictwa. Koszt dojazdu do Zamawiającego i powrotu 

pojazdu do najbliższej bazy postojowej po wykonaniu usługi przewozu należy wliczyć w 

cenę oferty. 

3.22 Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 

w związku z realizacją usługi. W szczególności Wykonawca bierze na siebie wyłączną 

odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego 

rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca odpowiada za 

całokształt świadczonych usług oraz za postawę moralną zatrudnionego personelu. 

3.23 Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy innemu Wykonawcy, nieprzewidzianemu w złożonej ofercie, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

3.24 Wykonawca oświadcza, że zobowiąże personel do przestrzegania Ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz dochowania tajemnicy służbowej. 

3.25 Nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 60130000-8  Usługi w zakresie specjalistycznego 

transportu drogowego osób 

.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publicationproposal/edit/13831
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publicationproposal/edit/13831
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publicationproposal/edit/13831
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4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

a. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (maj 2022 r.) do 

31.03.2023r.       

b. Miejsce realizacji zamówienia (trasy przejazdu wskazane w tabeli punktu 3.2 

niniejszego zamówienia): Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie (PSONI)   

c. Miejsce realizacji projektu: Wróblik Królewski gmina Rymanów oraz gminy 

wskazane w pkt. 3.1  województwo podkarpackie   

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem 

Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

6.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w pkt 5. należy przedłożyć 

Lp. Wymagany dokument 

1 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  

Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie  

o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

2 

Licencja  

Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego osób.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, 

że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem.  

3 

Kopie decyzji zezwalających na eksploatację urządzenia technicznego (dla 

każdej windy zainstalowanej w samochodzie specjalistycznym), wydanych przez 

organ właściwej jednostki dozoru technicznego (w celu uzyskania punktów w 

kryterium „windy”) 

6.2 Inne wymagane dokumenty: 
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Lp. Wymagany dokument 

1 Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.    

2 

Pełnomocnictwo  

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie 

podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków 

składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: 

− wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów 

dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób 

reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji; 

− wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 

 

6.3 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy powinny być poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej przez 

kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione  

w punkcie 6.1 Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

6.4 Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). 

Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy oraz za zobowiązania wynikające z rękojmi i gwarancji.  

6.5 Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.  

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie,  wykonawcy 

ustanowią pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia. Żaden z Wykonawców  występujących wspólnie, nie może podlegać 

wykluczeniu o którym mowa w pkt 5.1 i 5.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do  przedłożenia umowy 

regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.6 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

7.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 7.1. 
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7.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na stronie internetowej,  

na których publikowane było zapytanie ofertowe. 

7.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść zapytania ofertowego poprzez wskazanie zmian na stronie internetowej.   

7.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,   

w języku polskim. 

7.7 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

7.8 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

7.9 Numery telefonów osób uprawnionych do kontaktu:   

Kinga Piotrowska 691133401, Alicja Chmiel 886277744  

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty   

ponosi Wykonawca. 

9.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych  

w  pkt 6 i następnych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych 

dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” 

należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.  

9.3 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

9.4 Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

9.5 Należy ponumerować wszystkie strony i spiąć ofertę w sposób uniemożliwiający wysunięcie 

się którejkolwiek kartki. 

9.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

9.7 Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania ofertowego 

stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się 

przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, 

pod warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje. 

9.8 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

9.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą ofertę. 
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9.10 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usługi 

przewozu  osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Mieszkania treningowe 

– szansą na samodzielność - 3”.   Nie otwierać przed 16.05.2022 r. godz. 10:00” lub skan 

formularza oferty wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania na adres e-mail: zk.rymanow@psoni.org.pl  w tytule wiadomości wpisując 

„Oferta na świadczenie usługi przewozu dla osób z niepełnosprawnościami  na potrzeby 

projektu „Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność - 3” - Nie otwierać przed 

16.05.2022 r. godz. 10:00” 

 

9.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.10 oraz dodatkowo 

oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.12 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U.  

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera 

te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając tajemnicę 

przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie 

charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie 

spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona 

informacja:  

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

9.13 Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących swojej nazwy i adresu, ceny oraz     

informacji dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. 

9.14 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom.   

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście  

w siedzibie Zamawiającego ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów pokój Zarządu  

(od  poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00)  16.05.2022 r. godz. 10:00 lub  

w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) w postaci skanu podpisanej oferty wraz 

ze wszystkimi załącznikami do 1 pliku pdf na adres: zk.rymanow@psoni.org.pl do dnia 

16.05.2022 r. godz. 10:00 

Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.   

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

mailto:zk.rymanow@psoni.org.pl
mailto:zk.rymanow@psoni.org.pl
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11.1W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915)  

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

11.2W ofercie należy podać odpowiednio cenę netto za 1 km (dot. przewozów codziennych)  

i cenę za 1 roboczogodzinę (w przypadku dodatkowych wyjazdów) oraz łączną cenę  

za realizację zamówienie w okresie wskazanym w pkt 4.1 wraz z podatkiem VAT. 

11.3Cena za realizację zamówienia podana w ofercie jest ceną brutto, tj. zawierającą pełny koszt 

ponoszony przez Zamawiającego, w tym opłaty drogowe, opłaty parkingowe, wynagrodzenie 

kierowców oraz inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Koszt dojazdu do 

Zamawiającego i powrotu pojazdu do najbliższej bazy po wykonaniu usługi przewozu należy 

wliczyć w cenę oferty. 

11.4Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość 

przedmiotu zamówienia. 

11.5Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

11.6Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający  

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11.7Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 

(złoty polski). 

11.8Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie  

do przepisu § 5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada  2008 r.  

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu  ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług ( Dz. U. z 2008r nr 212 poz. 1337) Cenę oferty 

zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się,  

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

11.9Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto. 

11.10 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

12.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena (koszt) wykonania zamówienia brutto 70 % 

2 Winda 15 %  

3 Czas podstawienia autobusu zastępczego 10 % 

4 Warunki płatności 5% 
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3.26 Punkty przyznawane za podane w pkt 12.1 kryteria będą przyznane na podstawie 

Formularza ofert oraz złożonych kopii decyzji zezwalających na eksplantację urządzenia 

technicznego (dla każdej windy zainstalowanej w samochodzie specjalistycznym) 

wydanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zliczone według 

następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena (C) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 70% 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

2 

Winda (W) 

Liczba punktów = Cof w skali od 0 do 15. 

 Gdzie Wykonawca wykazał, że: 

posiada więcej niż dwa samochody specjalistyczne - 15 pkt 

posiada dwa samochody specjalistyczne - 10 pkt  

posiada jeden samochód specjalistyczny  - 5 pkt 

nie przedłożył kopii dokumentów potwierdzających zainstalowanie windy  

w samochodzie specjalistycznym, wydanym przez organ właściwej jednostki 

dozoru technicznego) – 0 pkt 

3 

Czas podstawienia autobusu zastępczego (AZ) 

Liczba punktów = Cof w skali od 0 do 10. 

 gdzie: 

do 60 min - 10 pkt 

od 61min do 120 min - 5 pkt  

od 120 min do 180 min - 0 pkt 

4 

Warunki płatności (P) 

Liczba punktów = Wof w skali od 0 do 5. 

 gdzie: 

do 14 dni - 0 punktów, 

od 15 do 30 dni -5 punktów 

 

3.27 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.  

3.28 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów.  

3.29 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, decydujące jest kryterium ceny. Jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej liczbie punktów i takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 

dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

4 INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
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4.3 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 

odrębnym pismem lub telefonicznie. 

4.4 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

4.5 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.  

4.7 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy: 

a)  nie złożono żadnej oferty;   

b)  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

c)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

d)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie 

dofinansowania na realizację zamówienia z budżetu PFRON.  

e)  środki pochodzące z PFRON, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

f)  jeżeli wykonawca/wykonawcy biorący udział w postępowaniu wpłynęli na jego wyniki  

w sposób sprzeczny z prawem.      

4.8 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi   

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo  imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano  

i uzasadnienie jej wyboru, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie.  

4.9 Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający umieści na stronie internetowej 

https://www.psoni-rymanow.org/  

4.10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania o których mowa w pkt 13.5. 

5 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY   

14.1Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu 

oferty, w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy  

i w przypadku wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez 

Zamawiającego warunkach (załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego) 

14.2Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wzór umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych załącznik nr 4  

https://www.psoni-rymanow.org/
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15. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ  

W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ 

UMOWY  

15.1 Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagać będą zgody obu Stron wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

15.2 Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy będzie mogła może nastąpić  

w przypadkach, gdy:  

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT; 

3) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie 

warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w chwili 

zawierania umowy; 

b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia brutto określonej 

pierwotnie w umowie;  

4) w przypadku zmiany środka transportu, Wykonawca winien świadczyć usługi zawarte 

w umowie środkiem transportu o standardzie równoważnym do wcześniejszego 

środka transportu lub wyższym;  

15.3  Lista osób objętych usługą wraz z ich adresami oraz wykaz tras mogą ulegać zmianie,  

w zależności od rotacji uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zmiany listy 

osób oraz wykazu tras nie powodują zmiany postanowień umowy. Zamawiający podpisze z 

Wykonawcą umowę przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 

 

16. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

17. POZOSTAŁE INFORMACJE 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH.  

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”, informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.  

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować się z Administratorem 

poprzez e-mail: zk.rymanow@psoni.org.pl  

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

w celu związanym z postępowaniem o wyłonienie dostawcy usług na przewóz osób  

mailto:zk.rymanow@psoni.org.pl
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z niepełnosprawnościami będącymi uczestnikami projektu pn. „Mieszkania treningowe – 

szansą na samodzielność – 3”,. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Polskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Rymanowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Rymanowie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.   

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) 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 

(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);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) 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.  

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy 

obowiązujące u Zamawiającego. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Wzór formularza oferty  

2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  

3 Wzór umowy wraz + wzór karty pojazdu  

4 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 


