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Nabywca: Miasto Rybnik, ul.  Bolesława Chrobrego 2,  44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58 
Odbiorca: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska  42, 44-200 Rybnik , Tel. 32 4222279, 32 4222796, e-mail: zsbrybnik@gmail.com 

         
               

 Rybnik dn. 22.02.2022r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autokaru/mikrobusa (max 10) wraz z kierowcą do przewozu 
uczestników projektu pn. „WorkAble” Erasmus+ KA202 Partnerstwo strategiczne. Wymiana dobrych praktyk. 

 

Dnia 01.03.2022 r. 
 Trasa przejazdu:  

 godz. wyjazdu 9.30 z Rybnika, ul. Świerklańska 42 do Rybnika  - Boguszowice, ul. Małachowskiego 145 

 godz. wyjazdu 12.15 z Rybnika - Boruszowice, ul. Małachowskiego 145 do Rybnika  ul. Świerklańska 42 

Dnia 02.03.2022 r. 
 Trasa przejazdu:  

 godz. wyjazdu 9.30 z Rybnika, ul. Świerklańska 42 do Pszczyny- Muzeum Zamkowe w Pszczynie,  
ul. Brama Wybrańców 1 

 godz. wyjazdu 13.00 z Pszczyny- Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1 do Rybnika   
ul. Świerklańska 42 

 
 
Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i 
upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Opłata transakcyjna podana przez Wykonawcę 
obejmuje rzeczywisty koszt realizacji zamówienia, w szczególności: np. opłaty parkingowe, zorganizowanie i zabezpieczenie 
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa polskiego oraz wszelkie inne koszty związane 
z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 
 
Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 
 

 Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osobę (kierowcę) odpowiednio wykwalifikowaną, która posiada wymagane 
uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, stosowne prawo jazdy, oraz sprawność psycho-fizyczną, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od 
przyczyny niedyspozycji. 

 dysponowanie niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia, 

 przygotowanie mikrobusu do jazdy (przegląd techniczny, sprawności mikrobusu). 

 zabezpieczenie paliwa na trasie, 

 zapewnienie bezpiecznej i wygodnej jazdy pasażerom na całej trasie,  

 przestrzeganie zasady bezpieczeństwa w związku z COVID -19 
 

Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda 
materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów, 
wynikających z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, takich jak w szczególności kontrola drogowa.  

 
 
1. Kryteria wybory  oferty: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się   następującymi kryterium:  
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Lp. Kryterium oceny ofert Waga % Punkty 

1. cena  100 % 100 

 
1) Kryterium ceny ( K1) 

Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego 

wzoru: 

Cn 

C( K1) = (_________) x W,  
 Cb 

gdzie: 
C ( K1) - liczba punktów za cenę  
Cn - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 
Cb - cena badanej oferty 
W - waga = 100 
Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.  

 
2) Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. 

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione  wymagania w 
niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i uzyska łącznie największą liczbę punktów. 

 
2. Ofertę należy przesłać do dnia 25.02.2022r.  do godz. 10.00 na adres email: zsbrybnik@gmail.com , kontakt: tel.  

32/ 42 22 796, 32/ 42 222796 ( pon.-pt. 7.30-15.30) 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez 
podania przyczyny.   
 

4. Zamawiający nie będzie sporządzał odrębnego zamówienia lub zlecenia na wykonanie dostawy/usługi. Przesłana informacja  
o wyborze najkorzystniejszej oferty na wskazany przez Wykonawcę e-mail jest równoznaczna z złożeniem przez 
Zamawiającego zamówienia.   
 

5. OOBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z art. 13 RODO 
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:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB jest Joanna Moćko, kontakt: e-mail: zsbrybnik@gmail.com, tel.: 32/ 42 22 796 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa; 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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; 

i) 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.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy; 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

6. Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Załącznik nr 1  Wzór formularza ofertowego  

mailto:zsbrybnik@gmail.com
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 22.02.2022r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres WYKONAWCY  

NIP  

Nazwisko i imię właściciela  

Numer telefonu  

e-mail  

 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajmu autokaru/mikrobusa (max 10) wraz z kierowcą do przewozu uczestników 

projektu pn. „WorkAble” Erasmus+ KA202 Partnerstwo strategiczne. Wymiana dobrych praktyk składamy niniejszą ofertę. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia.      

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego, za cenę brutto 

………………ustaloną zgodnie z poniższym:  

Lp. NAZWA j.m. Ilość 
Cena jednostkowa netto 

(zł.) 
Wartość netto (zł) Stawka VAT (%) 

Kwota 
VAT 

Wartość brutto  ( zł.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          
2.          
3.          
4.          

RAZEM  
1. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w 

zapytaniu ofertowym.  

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy   ……………..………...........(imię i nazwisko)  

2) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tj. 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

………………………………                          …………………………………………………              
(miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  oświadczam/y, że: 
 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj.: 

 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 zdolności technicznej lub zawodowej.  
                      …....………………………… 

                 data i podpis Wykonawcy  
 


