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Roźwienica, 2019-11-28 
 

Numer sprawy: RG.271.PROG.19.2019 
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) 
określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy RG.271.PROG.19.2019,  
nazwa zadania: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych  w  roku 
2020. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest 
a) dowóz dzieci z głębokim, znacznym, umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica z miejsca 
zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego  w 
Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania. 
b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu 
osób  niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich) 
c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej  i 
wykwalifikowanej opieki nad dziećmi. 
 
Dowóz dzieci odbywał się bezie z następujących miejscowości: Rudołowice, Bystrowice, 
Cząstkowice, Czudowice, Węgierka i Wola Węgierska. Szczegółowy wykaz  osób 
dowożonych otrzyma wykonawca zadania przy podpisaniu umowy. 
Ilość dowożonych osób  - 9 
 
Transport odbywa się w II turach: 
1- przywóz uczniów do placówki  w godzinach od 6.00 do 10.00 
2- odwiezienie uczniów do domu w godzinach od 14.00 do 17.00 
 
Ilość  kilometrów do przejechania w ramach wykonywanej usługi wynosi  około 41 000 
km rocznie. 
Dowóz odbywa się w okresie 11 miesięcy  w dni robocze. Miesiąc sierpień jest 
miesiącem urlopowym. 
  
 
wspólny Słownik Zamówień: 



60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 
 
Termin wykonania zamówienia:  
 Od dnia 01.01.2020 do dnia  2020-12-31. 
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.   
 
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.  
 
Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
Wynagrodzenie rozliczane będzie w formie ryczałtu miesięcznego. 
 
Wykonawca do każdej faktury przedstawi wykaz osób dowiezionych i przywiezionych w 
danym miesiącu.  
Zamawiający informuje, że ilość osób objętych usługa dowozu i przywozu może ulec 
zmianie. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyny. 
 
Oświadczenie dotyczące przetwarzania 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", informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Roźwienica 37-565 
Roźwienica 1. 
 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Roźwienica jest Pan 
Jakub Kłak, kontakt: adres e-mail: iod.gmina@rozwienica.itl.pl  
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : Pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu  Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych  w  roku 2020  Nr RG.271.PROG.19.2019 
prowadzonym w trybie art. 4 ust.8 ustawy Pzp.. 
 
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp";  
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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; 
 
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;  
 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 
8. 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;  
-    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: 
-    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. 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2019-12-11 do godz. 12:00 
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Roźwienica 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 
Pokój Nr 2 
 
  Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 
22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl   
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Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip  
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  Inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula   
tel.   16 622 58 22 w. 33  
fax.    16 622 58 22   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
  
Załączniki: 
Formularz cenowy  
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
Projekt umowy 
          / -- / 

________________________ 
Wójt Gminy - Tomasz Kotliński 

 
 


