
 

Babice, dnia 21.05.2021 r. 

 

 

SPB.271.2.2021 

 

ZAPROSZENIE  OFERTOWE 
(II grupa REGULAMINU) 

 

W oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto, w trybie art.2 ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dziennik Ustaw Nr 2019 z dnia 

24 października 2019r, w Szkole Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego 

w Babicach, ul. Różana 23, (załącznik do Zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach z dnia 04 stycznia 2021 r.) 

prosimy o złożenie oferty cenowej na „Usługę przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów wraz 

z opieką podczas przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej im. 

Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, w roku szkolnym 2020/2021”, tj. od 

25.05.2021 r. do 25.06.2021 r. 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, 

Adres: 32-600 Oświęcim, Babice ul. Różana 23, 

Numer telefonu:  33  84-303 - 12 

Numer faksu:  33  84-303 - 12 

Strona internetowa, na której zamieszczono zaproszenie 

ofertowe:  https://spbabice.edupage.org/ 

 

adres poczty elektronicznej: spbabice@spbabice.gminaoswiecim.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 700 – 1500 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów wraz 

z opieką podczas przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej 

im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. Różana 23”, w związku 

z remontem mostu kolejowego w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, dowóz uczniów drogą 

okrężną, czyli przez wiadukt na ulicy Śląskiej, w okresie od 25 maja 2021 r. do 

25 czerwca 2021 r. 

Informacje dodatkowe związane z organizacją przewozu: 

1. Szacowana liczba uczestniczących w dowozie –  78 

2. Ilość kursów dziennie: 4 (dowóz i odwóz) - dwa autobusy. 

3. Trasa 1 autobusu – Osiedle Błonie – przystanek MZK (sklep Kasia) kierunek jazdy 

LO – Konarskiego. 

4. Trasa 2 autobusu - Osiedle Błonie – przystanek MZK (Kebab) kierunek jazdy 

Rondo przy Stacji benzynowej. 

5. Trasa odwozu: podstawienie autobusu 10 minut przed odjazdem. 

 

https://spbabice.edupage.org/
mailto:spbabice@spbabice.gminaoswiecim.pl


Data 
Autobus 1 Autobus 2 Ilość 

kursów 
Godzina odjazdu 

Błonie 

Godzina odjazdu 

SP Babice 

Godzina odjazdu 

Błonie 

Godzina odjazdu 

SP Babice 

24.05.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

25.05.2021 WTORE 820 1140 740 ------------ 2 

26.05.2021 ŚRODA 820 1120 740 ------------ 2 

27.05.2021 CZWARTEK 820 1110 740 ------------ 2 

28.05.2021 PIĄTEK 740 1230 740 1430 4 

31.06.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

01.06.2021 WTORE 740 1230 740 1430 4 

02.06.2021 ŚRODA 740 1330 740 1430 4 

03.06.2021 CZWARTEK ------------ ------------ ------------ ------------ 0 

04.06.2021 PIĄTEK ------------ ------------ ------------ ------------ 0 

07.06.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

08.06.2021 WTORE 740 1230 740 1430 4 

09.06.2021 ŚRODA 740 1330 740 1430 4 

10.06.2021 CZWARTEK 740 1330 740 1430 4 

11.06.2021 PIĄTEK 740 1230 740 1430 4 

14.06.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

15.06.2021 WTORE 740 1230 740 1430 4 

16.06.2021 ŚRODA 740 1330 740 1430 4 

17.06.2021 CZWARTEK 740 1330 740 1430 4 

18.06.2021 PIĄTEK 740 1230 740 1430 4 

19.06.2021 SOBOTA 740 1230 740 1430 4 

21.06.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

22.06.2021 WTORE 740 1230 740 1430 4 

23.06.2021 ŚRODA 740 1330 740 1430 4 

24.06.2021 CZWARTEK 740 1330 740 1430 4 

25.06.2021 PIĄTEK 830 1130 830 1130 4 

Suma kursów 90 
 

 

 

Usługa dowozu i odwozu będzie świadczona w dni przeprowadzania w niej zajęć, zgodnie 

z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, tj. od 25.05.2021 r. do 25.06.2021 r. 

 

III. Warunki realizacji: 

1. Usługa przewozu będzie świadczona środkiem transportu – autobusami dopuszczonymi 

do ruchu drogowego posiadającymi aktualne świadectwa przeglądu technicznego oraz 

ubezpieczenie OC, umożliwiającymi bezpieczny i zgodny z obowiązującymi 

przepisami przewóz dzieci na danej trasie. Autobusy posiadać muszą zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci  i młodzieży. 
 

2. Opiekę nad dziećmi podczas dowozu oraz w czasie ich odwozu zapewnia Wykonawca.  
 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwoływania kursów oraz zmiany godzin 

dowozu i odwozu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą z trzydniowym 

wyprzedzeniem. 
 



4. Przewozy będą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni wolnych od zajęć z zastrzeżeniem ust. 5.  
 

5. W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego Wykonawca może świadczyć 

usługę przewozu w inny dzień (tj. odpracowanie w sobotę dnia wolnego). 
 

6. Zamawiający informuje, że liczba dni przewozu dzieci w okresie realizacji zamówienia 

wynosi ok. 23 dni. 
 

7. Zamawiający zastrzega, iż podana liczba dni przewozu, o których mowa wyżej jest 

wielkością orientacyjną i może ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia finansowe. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

wyłącznie za przewozy zrealizowane. 
 

8. Podana liczba przewożonych dzieci jest liczbą planowaną. Zamawiający zastrzega, że 

rzeczywista liczba przewożonych dzieci podczas każdego kursu może różnić się 

od planowanej, przy czym zwiększenie liczby przewożonych dzieci podczas kursu nie 

może przekroczyć 20% liczby planowanej. Wykonawcy z tego tytułu, to jest w/w 

zmiany liczby przewożonych dzieci, nie będą przysługiwały w stosunku 

do Zamawiającego żadne roszczenia (w tym roszczenia finansowe). 
 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy przewozu dzieci, przy 

czym zmiana ta nie może powodować większego niż o 10 % jej wydłużenia  w stosunku 

do trasy pierwotnej. Wykonawcy z tego tytułu, to jest w/w zmiany przebiegu trasy 

przewozu dzieci, nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenia (w tym roszczenia finansowe). 
 

10. Ponadto w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 

m.in.: 

1) zapewnić ubezpieczenie pojazdu, którym będą przewożone dzieci; 

2) zapewnić ubezpieczenie przewożonych dzieci; 

3) zapewnić prawidłową i bezpieczną opiekę nad dziećmi podczas przewozu (tj. 

dowozu  i odwozu); 

4) zapewnić w razie nieobecności opiekuna – zastępstwo; 

5) zapewnić przewożonym dzieciom przewidziane prawem warunki bezpieczeństwa 

i odpowiedniego standardu przewozu, przez który należy rozumieć m.in.: brak 

oparów paliwa we wnętrzu pojazdu, czyste wnętrze, ilość osób przewożonych 

zgodną z określonymi normami technicznymi dla danego rodzaju pojazdu, pełną 

sprawność techniczną środka transportu; 

6) ponosić wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczania opłat oraz 

kar nałożonych na niego przez właściwe organy; 

7) posiadać wszystkie ważne wymagane przepisami dokumenty przewozowe, które 

na żądanie Zamawiającego powinien okazać; 

8) w razie wystąpienia przejściowych okoliczności uniemożliwiających mu 

świadczenie usług (np. awaria, zatrzymanie pojazdu) objętych niniejszą umową, 

zapewni we własnym zakresie i na własny koszt pojazdy zastępcze o standardzie 

nie gorszym niż jego pojazdy oraz osoby, które w jego imieniu i za pisemną zgodą 

Zamawiającego będą świadczyć usługi. Zapewnienie zastępczego pojazdu nastąpi 

w czasie maksymalnie 60 minut od zdarzenia. Wykonawca w składanej ofercie 

może zaproponować krótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego 

w w/w przypadkach. 
 

Uwaga! Czas podstawienia pojazdu zastępczego stanowi drugie kryterium oceny ofert (czas 



reakcji). 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2020/2021 tj. od dnia 25.05.2021 r. do dnia 

25.06.2021 r – 23 dni. 

 

Warunki wyboru wykonawcy usługi przewozu: 
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy uprawnień nakładają prawo do ich posiadania; wykonawca w tym zakresie 

musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 

z 2019 poz.2140). 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -

należycie wykonał lub nadal wykonuje co najmniej jedną usługę przewozu osób 

o charakterze ciągłym. 

V.  Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: 

1. Aktualną licencję Wykonawcy na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019 

poz.2140); 

2. Wykaz wykonanych świadczeń ciągłych, wykonywanych usług głównych w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie 

dowodów, czy świadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. 

referencje lub inny dokument wskazujący na należyte wykonanie usługi). 

3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) – do podpisania ofert, o ile nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy stanowiący załącznik 

Nr 1 do zaproszenia ofertowego. 

5. Podpisaną klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w związku  z postępowaniem 

stanowiącą załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego.  

6. Podpisane oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych wynikających z RODO stanowiący załącznik nr 3 do 

zaproszenia ofertowego. 

7. Podpisane oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO stanowiący załącznik nr 4 do 

zaproszenia ofertowego 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, 

przypisując im odpowiednio wagę: 

 

 

 

 



Lp. Kryterium Znaczenie % 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1. Cena (C) 90 % 90 punktów 

2. Czas reakcji (CR) 10 % 10 punktów 

2. Sposób obliczenia liczby punktów: 

1) dla kryterium „ceny” (C): 

C= (Cn  ÷ Cob) x 90% x 100 

gdzie: 

C - oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena; 

Cn - oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Cob - oznacza cenę brutto oferty badanej; 

90% - procentowe znaczenie kryterium „cena”; 

100 - wskaźnik stały. 

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena” podana będzie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

2) dla kryterium „czas reakcji” (CR): 

Przez określenie „czas reakcji” Zamawiający rozumie maksymalny czas, w którym 

Wykonawca podstawi pojazd zastępczy, w przypadku wystąpienia awarii lub zatrzymania 

pojazdu, którym przewożone są dzieci. Maksymalny czas reakcji wynosi 60 minut 

od wystąpienia zdarzenia. Wykonawca w złożonej ofercie może zadeklarować skrócenie 

maksymalnego czasu na podstawienie pojazdu zastępczego. 

 

Wykonawca, który zaoferuje czas podstawienia pojazdu zastępczego: 

 do 30 minut od wystąpienia zdarzenia – otrzyma 10 punktów, 

 do 45 minut od wystąpienia zdarzenia – otrzyma  5 punktów, 

 do 60 minut od wystąpienia zdarzenia – otrzyma  0 punktów. 

 

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże żadnej z w/w opcji dot. czasu 

reakcji, zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował czas reakcji do 60 minut od wystąpienia 

zdarzenia i Wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca skreśli wszystkie 

w/w opcje lub pozostawi nieskreślony więcej niż jeden czas reakcji z zastrzeżeniem zdania 

pierwszego, Zamawiający odrzuci taką ofertę. 

Wykonawca zobowiązany jest określić czas reakcji w sposób mierzalny, tj. w formie cyfrowej 

(liczba minut). 

3. Każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skalkulowana wg 

wzoru: 

CLp= C + CR 

gdzie: 

CLp - całkowita liczba punktów ocenianej oferty, 

C - punkty przyznane w kryterium cena, 

CR - punkty przyznane w kryterium czas reakcji. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą 

liczbę punktów w kryterium cena i czas reakcji. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że dwie lub więcej oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i czasu reakcji, 



Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

VII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże informację 

elektronicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją do wszystkich 

kontrahentów, którzy złożyli oferty w terminie, zgodnie z zaproszeniem ofertowym. 

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest: Tadeusz Baraniecki –Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach (33- 84-303-12),  

IX. Termin związania z ofertą. 

1. Termin związania z ofertą wynosi do 30 dni. 

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności i podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego 

przedstawiciela. 

2. Wszystkie załączniki oraz dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy winny być 

również podpisane przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela upoważnionego 

do reprezentowania firmy. 

3. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. 

4. Ofertę złożoną po terminie się odrzuca. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu. 

6. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

7. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu 

ofertowym, zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę,  

pod warunkiem, że będą one zawierać treść wymaganą przez Zamawiającego. 

8.  W ofercie należy określić że Wykonawca będzie wykonywał zamówienie 

samodzielnie. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie przez Wykonawcę osobom 

trzecim (podwykonawcom) realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części. 

9. Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) 

Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. 

Różana 23, 32-600 Oświęcim, do dnia 24.05.2021 r. do godz. 10.00. 

2. Ofertę można złożyć w następującej formie:  

 osobiście / z zachowaniem warunków bezpieczeństwa ze względu na 

COVID19; 

 pocztą, kurierem; 

 drogą e-mailową na adres: spbabice@spbabice.gminaoswiecim.pl  



3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. 

4. Wynik postępowania zostanie przekazany elektronicznie Wykonawcom, 

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie brutto* za jeden dzień  

wykonanego przewozu (dowozu i odwozu) wraz z opieką podczas przewozu, na 

trasie: 

Trasa 1 autobusu – Osiedle Błonie – przystanek MZK (sklep Kasia) kierunek 

jazdy LO – Konarskiego; 

 

Trasa 2 autobusu - Osiedle Błonie – przystanek MZK (Kebab) kierunek jazdy 

Rondo przy Stacji benzynowej. 

                   zwane dalej stawką dzienną brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

                     Jednocześnie Wykonawca poda stawkę podatku Vat oraz  kwotę stawki dziennej  

                   netto przewozu z Błoni do SP Babic  (wg formularza oferty). 

 

W przedmiocie  zamówienia (przewóz: dowóz i odwóz) przez podanie  ceny 

oferty rozumie się wynagrodzenie brutto* za jeden dzień wykonanego przewozu 

(dowozu  i odwozu) wraz z opieką podczas przewozu, na trasie Trasa 1 

autobusu – Osiedle Błonie – przystanek MZK (sklep Kasia) kierunek jazdy LO 

– Konarskiego (dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką podczas przewozu w dni 

nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej w Babicach), zwanego dalej 

stawką dzienną brutto oraz na Trasie 2 autobusu - Osiedle Błonie – przystanek 

MZK (Kebab) kierunek jazdy Rondo przy Stacji benzynowej (dowóz i odwóz 

uczniów wraz z opieką podczas przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do 

Szkoły Podstawowej w Babicach. 

1) Jednocześnie  Wykonawca  poda stawkę podatku Vat oraz kwotę stawki netto 

przewozu wraz z opieką podczas przewozu (wg formularza oferty). 

* w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów 

i usług Dz.U. z 2019 poz.178 tj. 
1. Stawka dzienna ma charakter ryczałtowy, tym samym jest stała bez względu 

na wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę, w tym bez 

względu na długość trasy przewozu. W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 

zamówienia. 

2. Do oceny Zamawiający przyjmie stawkę dzienną brutto za całość przedmiotu 

zamówienia. 
3. Stawka dzienna brutto nie będzie podlegać waloryzacji w okresie obowiązywania 

umowy. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywać w PLN, nie 

przewiduje się rozliczeń w innej walucie. 

 

         Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 do zaproszenia ofertowego – wzór formularza oferty 



2. Załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego- klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

w związku  z postępowaniem. 

3. Załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego - oświadczenie wymagane od wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 

4. Załącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego - oświadczenie Wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO. 

5. Załącznik Nr 5 – istotne postanowienia umowy: w tym: 

a) Załącznik Nr 1 – Rozkład jazdy (trasy dowozu i odwozu); 

 

 

Babice, 21.05.2021 r.                               (-) Tadeusz Baraniecki 

(data, miejsce zatwierdzenia)                      DYREKTOR SP Babice         

      (osoba zatwierdzająca) 

 

                                                                 (-) Violetta Korczyk 

ZASTĘPCA  DYREKTORA 

                                                                       CUW Gminy Oświęcim                  

                                                                      (osoba sporządzająca) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego 
 

 

FORMULARZ OFERTY  
 

 

Nazwa 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres  

Wykonawcy 
 

telefon 

 

fax 

 

e-mail 

 

 

 

 
NIP  

 

Nawiązując do Zaproszenia ofertowego na „Usługę przewozu (tj. dowóz i odwóz) 

uczniów (młodzieży szkolnej) wraz z opieką podczas przewozu w dni nauki 

szkolnej, do Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w 

Babicach, ul. Różana 23”, w związku z remontem mostu kolejowego w ciągu ulicy 

Grunwaldzkiej, dowóz uczniów drogą okrężną, czyli przez wiadukt na ulicy Śląskiej, w 

okresie od 25 maja 2021 r. do 25 czerwca.2021 r. 

w trybie  art.2 ust.1,pkt.1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Dziennik Ustaw Nr 2019 z dnia 24 października 2019r. 

 

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za przewóz (dowóz i odwóz) do SP 

Babic wraz z opieką podczas przewozu:  

a) za stawkę dzienną brutto …………………………..zł; 

z czego: 

b) stawka dzienna netto  ………………….. zł; 

c) stawka podatku Vat   ………………….. %. 

W tym:  

Trasa 1 autobusu wraz z opieką podczas przewozu – Osiedle Błonie – przystanek MZK 

(sklep Kasia) kierunek jazdy LO – Konarskiego 

a) za stawkę dzienną brutto …………………………..zł; 

z czego: 

b) stawka dzienna netto  ………………….. zł; 

c) stawka podatku Vat   ………………….. %. 



Trasa 2 autobusu wraz z opieką podczas przewozu - Osiedle Błonie – przystanek 

MZK (Kebab) kierunek jazdy Rondo przy Stacji benzynowej. 

a) za stawkę dzienną brutto …………………………..zł; 

z czego: 

b) stawka dzienna netto  ………………….. zł; 

c) stawka podatku Vat   ………………….. %. 

Czas reakcji, tj. czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii, zatrzymania pojazdu 

w trakcie dowozu dzieci liczony w minutach:  
 

Liczba minut: do 30 minut*/do 45 minut*/do 60 minut* 
 

(*) - niepotrzebne skreślić –pozostawić tylko jeden oferowany czas reakcji liczony od 

wystąpienia zdarzenia 

 

1. Zobowiązuję się  do realizacji przedmiotu zamówienia  w  roku szkolnym 2020/2021 w dniu 

przeprowadzania zajęć w danej placówce oświatowej od 25.05.2021 r. do 25.06.2021 r.   

2. Akceptuję termin płatności wynoszący 14 dni liczony od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej. 

3. Oświadczam, że: zapoznałem się z warunkami zaproszenia ofertowego i uznaję się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania. Istotne postanowienia umowy 

stanowiące załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego, przyjmuję bez zastrzeżeń 

i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych 

w istotnych postanowieniach umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w zaproszeniu ofertowym , tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 

5. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonam sam *bez udziału podwykonawców. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

Uwaga: do oceny zostanie wzięta pod uwagę cena brutto stawki dziennej za całość 

przedmiotu zamówienia wg podanej trasy przewozu. 
 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data  ………………………                          …………………………………………………….           
                                                                                                                       (Podpis wykonawcy lub jego upoważnionego Przedstawiciela)           
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego  

 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,RODO’’) uprzejmie 

informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. Różana 23, 

32-600 Oświęcim  reprezentowana przez Dyrektora – Tadeusza Baranieckiego zwana dalej Administratorem. 

Kontakt: tel. 33 843-03-12  e-mail: spbabice@spbabice.gminaoswiecim.pl. 

2. W sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się  Inspektorem ochrony danych: pocztą tradycyjną na 

ww. adres Szkoły bądź za pośrednictwem e-mail: IOD@kancelariapaliwoda.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny stosowania sformalizowanej procedury 

udzielania zamówień spoczywający na Administratorze) w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania na „Usługę przewozu (tj. 
dowóz i odwóz) uczniów wraz z opieką podczas przewozu w dni nauki szkolnej  z Błoni do Szkoły Podstawowej  im. Spadochroniarzy Wojska 

Polskiego  w Babicach  w roku szkolnym 2020/2021”, tj. od 25.05.2021 r. do 25.06.2021 r., prowadzonego   w trybie Zapytania Ofertowego 

o wartości poniżej 130 000 zł, w celu zawarcia umowy w przypadku wyboru Państwa oferty oraz w celach archiwalnych wynikających 
z obowiązujących przepisów.   
4. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym 

podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem przepisów 

szczególnych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 18, art. 74 oraz 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24) , 

dalej „ustawa PZP”. Podmioty przetwarzające administratora: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, inne podmioty 

w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach szczególnych, zgodnie z art. 78 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; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

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

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 lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa 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); 

- 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 UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

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 gdyż podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

………………………………… 

/kontrahent- podpis i pieczęć/ 

 



 
Załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

wynikających z RODO 

 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO(1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy 

i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 

ust. 4).  

Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy 

w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO.  

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(2) 

 

 

 

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

  miejscowość, data                                                                           (pieczęć i podpis osób uprawnionych    

                                                                                                                     do podejmowania zobowiązań 

 

 

 

1 - Rozporządzenie 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).  
2 - 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.  

3  



Załącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego  

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 RODO1) 

 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO1) wobec 

osób fizycznych, których dane osobowe pozyskałem bezpośrednio od nich w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

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

  miejscowość, data                                                                           (pieczęć i podpis osób uprawnionych    

                                                                                                                     do podejmowania zobowiązań 

 

 

______________________________ 

1) 
rozporządzenie 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).  

 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż swoich własnych, lub gdy 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 RODO1), Wykonawca nie składa 

niniejszego oświadczenia - usuwa treść niniejszego oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego  

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Umowa zawarta w dniu ...................  w .................... pomiędzy: 

 

Gminą Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim NIP: 549-21-98-593 Regon: 072181876 

reprezentowaną przez: 

mgr  Tadeusza Baranieckiego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego  

w Babicach, ul. Różana 23, 32-600 Oświęcim, na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………….., 

udzielonego przez Wójta Gminy Oświęcim zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

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

 zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 

Niniejszą umowę zawarto na podstawie art.2 ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych Dziennik Ustaw Nr 2019 z dnia 24 października 2019r. 

 

 

§ 1 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów wraz z opieką 

podczas przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy 

Wojska Polskiego w Babicach, ul. Różana 23”, w związku z remontem mostu kolejowego w ciągu 

ulicy Grunwaldzkiej, dowóz uczniów drogą okrężną, czyli przez wiadukt na ulicy Śląskiej, 

w okresie od 25 maja 2021 r. do  25 czerwca 2021 r. 

Trasa 1 autobusu – Osiedle Błonie – przystanek MZK (sklep Kasia) kierunek jazdy 

LO – Konarskiego. 

Trasa 2 autobusu - Osiedle Błonie – przystanek MZK (Kebab) kierunek jazdy Rondo 

przy Stacji benzynowej. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy tj. trasy, przystanki, godziny dowozu i odwozu, ilość 

kursów, ilość dowożonych dzieci określa załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Podana liczba przewożonych dzieci jest liczbą planowaną. Zamawiający zastrzega, że rzeczywista 

liczba przewożonych dzieci podczas każdego kursu może różnić się od planowanej, przy czym 

zwiększenie liczby przewożonych dzieci podczas kursu nie może przekroczyć 20% liczby 

planowanej. Wykonawcy z tego tytułu to jest w/w zmiany liczby przewożonych dzieci nie będą 

przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia ( w tym roszczenia finansowe). 

4. Uwaga: W przypadku czasowego zamknięcia w roku szkolnym 2020/2021 placówek oświatowych 

z powodu np. trwającej epidemii koronawirusa, zamówienie w tym okresie nie będzie realizowane. 

Zamówienie będzie realizowane tylko w dniach nauki szkolnej t.j w dniach, w których zajęcia 

szkolne odbywają się na terenie placówki oświatowej (nie dotyczy to dni, kiedy placówki oświatowe 

są zamknięte i nauka realizowana jest zdalnie). 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy przewozu dzieci, przy czym 

zmiana ta nie może powodować większego niż o 10% jej wydłużenia w stosunku do trasy 

pierwotnej. Wykonawcy z tego tytułu, to jest w/w zmiany przebiegu trasy przewozu dzieci, nie będą 

przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia (w tym roszczenia finansowe). 



 

§ 2 

1. Ponadto w ramach realizacji  niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie m.in.:  

1) zapewnić ubezpieczenie pojazdu, którym będą przewożone dzieci; 

2) zapewnić ubezpieczenie przewożonych  dzieci; 

3) zapewnić prawidłową i bezpieczną opiekę nad dziećmi podczas przewozu (tj. dowozu  

i odwozu); 

4) zapewnić w razie nieobecności opiekuna – zastępstwo 

3) zapewnić przewożonym dzieciom przewidziane prawem warunki bezpieczeństwa 

i odpowiedniego standardu przewozu, przez który należy rozumieć m.in.: brak oparów paliwa 

we wnętrzu pojazdu, czyste wnętrze,  ilość osób przewożonych zgodną z określonymi normami 

technicznymi dla danego rodzaju pojazdu, pełną sprawność techniczną środka transportu; 

4) ponosić wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczania opłat oraz kar 

nałożonych na niego przez właściwe organy; 

5) posiadać wszystkie ważne wymagane przepisami dokumenty przewozowe, które na żądanie 

Zamawiającego powinien okazać. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwoływania kursów oraz zmiany godzin dowozu 

i odwozu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą z trzydniowym wyprzedzeniem. 

3. Osobami uprawnionymi do wnioskowania o zmianę godzin kursowania autobusu będzie dyrektor 

szkoły. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy, 

spełnia wymogi formalne oraz dysponuje odpowiednimi środkami transportu i osobami 

posiadającymi kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z trasą, na której ma być świadczona usługa i nie wnosi do 

niej żadnych uwag i zastrzeżeń. 

6. Opiekę nad dziećmi podczas dowozu oraz w czasie ich odwozu zapewnia Wykonawca.. 
 

 

§ 3 
1. Wykonawca świadczyć będzie usługę własnym środkiem transportu, autobusami  dopuszczonymi 

do ruchu drogowego posiadającymi aktualne świadectwa przeglądu technicznego oraz 

ubezpieczenie OC,  umożliwiającymi bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami przewóz 

dzieci na danej trasie, który posiada min. 45 miejsca. Autobusy posiadać muszą zgodne 

z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci  i młodzieży. 

2. Zamawiający może na każdym etapie realizowania przedmiotu umowy sprawdzić Wykonawcę 

z wykonywanej usługi. Na okoliczność czego zostanie spisany protokół kontroli. 

 

§ 4 
1. Termin wykonania zamówienia:  rok szkolny 2020/2021 tj. od dnia 25.05.2021 r. do dnia 

25.06.2021 r – 23 dni. 

2. Przewozy odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

wolnych od zajęć z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego Wykonawca może świadczyć usługę 

przewozu w inny dzień (tj. odpracowanie w  sobotę dnia wolnego).  

4. W przypadku odrabiania zajęć szkolnych w placówce w dniu, kiedy Wykonawca nie świadczy 

usługi i odwołania zajęć w dniu objętym niniejszą umową, dyrektor placówki powiadomi 

o odwołaniu i odrabianiu zajęć Wykonawcę na 3 dni wcześniej. Wykonawca zobowiązany jest we 

wskazanym dniu do wykonania usługi. 

 

§ 5 
1. Wykonawca rozliczać będzie należność za całość przedmiotu umowy (trasa I + trasa II) wraz 

z opieką podczas przewozu – określony w § 1 zgodnie z ustalonymi stawkami, które wynoszą: 

1) stawka dzienna brutto ……………………. zł; (słownie:…………………………….) 



z czego: 

2)  stawka dzienna netto ……………………. zł; 

3)  stawka podatku Vat ……………………..z% 

w tym: 

       Trasa I  – Osiedle Błonie-przystanek MZK (sklep Kasia) kierunek jazdy LO - Konarskiego 

1) stawka dzienna brutto ……………………. zł; (słownie:…………………………….) 

z czego: 

                     2) stawka dzienna netto ……………………. zł; 

                     3) stawka podatku Vat ……………………..%. 

 

        Trasa II  - Osiedle Błonie – przystanek MZK (Kebab) kierunek jazdy Rondo przy Stacji  

                      benzynowej. 

                       1) stawka dzienna brutto ……………………. zł; (słownie:…………………………….) 

z czego: 

                       2) stawka dzienna netto ……………………. zł; 

                       3) stawka podatku Vat ……………………..%. 

 

2. Stawka dzienna brutto  nie będzie podlegać waloryzacji  w okresie obowiązywania umowy.  

3. Faktury wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać niezbędne do zidentyfikowania 

i rozliczenia dane. 

4. Maksymalną wartość niniejszej umowy ustalono do kwoty ......................... zł brutto, co wynika 

z następującej kalkulacji: (stawka dzienna brutto za całość przedmiotu umowy x 24 dni  przewozu). 

5. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość dni przewozu jest wielkością orientacyjną i może ulec 

zmniejszeniu  w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym wartość umowy 

o której mowa w ust. 4 może ulec zmniejszeniu, z tego powodu Wykonawcy nie będą  przysługiwać 

żadne roszczenia, w tym roszczenia finansowe. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za przewozy zrealizowane. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje za dzień podstawienia środka transportu pomimo 

uzyskania informacji o nieuczestniczeniu dzieci w zajęciach. 

8. Nabywcą jest Gmina Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim NIP: 549-21-98-593. 

9. Płatnikiem jest Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. 

Różana 23, 32-600 Oświęcim. 

 

 

§ 6 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy wymieniony w § 1 umowy będzie realizowane w okresach 

miesięcznych wg. kalkulacji: stawka dzienna brutto, o której mowa w § 5 ust.1 pkt 1 x ilość dni 

w danym miesiącu, w których była zrealizowana usługa przewozu - przez okres realizacji 

zamówienia określony w § 4 ust. 1 zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku  odwołania przez Zamawiającego w danym dniu szkolnym kursu dowozu bądź 

odwozu dzieci na  trasie, stawka dzienna dla danej trasy zostanie wprost proporcjonalnie 

zmniejszona o liczbę niezrealizowanych kursów. 
3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego w danym dniu szkolnym kursu dowozu lub odwozu 

na trasie, stawka dzienna dla danej trasy zostanie wprost proporcjonalnie zwiększona o liczbę 

zrealizowanych kursów. 
 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturach wystawionych przez 

Wykonawcę.  

3. Dane do wystawienia faktury; 

Nabywca: Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, NIP 549-21-98-593; 



Odbiorca – płatnik: Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. 

Różana 23, 32-600 Oświęcim. 
Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego 

w Babicach, ul. Różana 23, 32-600 Oświęcim. 
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał pracę dodatkową bez 

uzyskania zgody Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie. 

 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część 

umowy wykonanej do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość zostanie 

protokolarnie ustalona w dniu odstąpienia od umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy z następujących tytułów: 

a) w przypadku spóźnienia się Wykonawcy z dowozem dzieci do danej szkoły lub odbiorem 

po zajęciach z przyczyn zależnych od Wykonawcy o co najmniej 20 minut – w wysokości 

50,00 zł za każde 20 minut opóźnienia w stosunku do ustalonych godzin podstawienia 

pojazdu, o których w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;  
b) z tytułu  nienależytego wykonania obowiązków umownych – w wysokości 1.000 zł za każde 

stwierdzone nienależyte wykonanie umowy; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zależnych od  Wykonawcy 

w wysokości 5.000 zł wynagrodzenia umownego. 
4. Zamawiający ma prawo domagania się na zasadach ogólnych pokrycia faktycznie poniesionej 

szkody, o ile przekracza ona wysokością przysługującą mu karę umowną.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego. 
 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż w razie wystąpienia  przejściowych okoliczności 

uniemożliwiających mu świadczenie usług (np. awaria, zatrzymanie ) objętych niniejszą umową we 

własnym zakresie, na własny koszt zapewni pojazd zastępczy o standardzie nie gorszym niż jego 

pojazd oraz osobę, która w jego imieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego będzie świadczyć usługi 

oraz powiadomi o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora SP  Babic. 

2. Zapewnienie zastępczego pojazdu nastąpi w czasie ……….. minut od zdarzenia. 

3. W przypadku  gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego oraz kierowcy, Zamawiający zleci 

osobie trzeciej wykonanie zastępcze usługi i naliczy Wykonawcy karę za nienależyte wykonanie 

obowiązków umownych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 2). 

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę za nienależyte wykonanie obowiązków umownych  zgodnie 

z § 8 ust. 2 pkt. 2 za przekroczenie przez Wykonawcę wskazanego w § 9 ust. 2 umowy czasu za 

każde takie zdarzenie. 

§10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie przez Wykonawcę osobom trzecim (podwykonawcom) 

realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części. 

 

§ 11 

1. Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach:  



1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana trasy 

przejazdów, zmiana ilości kilometrów, liczby kursów i liczby dzieci, godzin dowozu i odwozu; 

2) zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia; 

3) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT 

w okresie obowiązywania umowy; 

4) z powodu okoliczności  siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu osób lub grożącego powstaniem szkody 

w znacznych rozmiarach; 

5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 
6) zmniejszenia ilości dni, w których będzie świadczona usługa przewozu w stosunku do 

orientacyjnej ilości podanej.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy 

aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

§ 12 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nie 

wykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę przewozów lub utratę przez Wykonawcę 

uprawnień potrzebnych do wykonania umowy. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego  

i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 14 
Sprawy sporne strony poddają pod rozstrzygnięcie  Sądu właściwego dla Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do istotnych postanowień umowy Nr ……../2021 z dnia………… 



 

 Trasa 1 autobusu – Osiedle Błonie – przystanek MZK (sklep Kasia) kierunek jazdy 

LO – Konarskiego; 

 Trasa 2 autobusu - Osiedle Błonie – przystanek MZK (Kebab) kierunek jazdy 

Rondo przy Stacji benzynowej. 

 

Trasa odwozu: podstawienie autobusu 10 minut przed odjazdem. 

 

Data 
Autobus 1 Autobus 2 Ilość 

kursów 
Godzina odjazdu 

Błonie 

Godzina odjazdu 

SP Babice 

Godzina odjazdu 

Błonie 

Godzina odjazdu 

SP Babice 

24.05.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

25.05.2021 WTORE 820 1140 740 ------------ 2 

26.05.2021 ŚRODA 820 1120 740 ------------ 2 

27.05.2021 CZWARTEK 820 1110 740 ------------ 2 

28.05.2021 PIĄTEK 740 1230 740 1430 4 

31.06.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

01.06.2021 WTORE 740 1230 740 1430 4 

02.06.2021 ŚRODA 740 1330 740 1430 4 

03.06.2021 CZWARTEK ------------ ------------ ------------ ------------ 0 

04.06.2021 PIĄTEK ------------ ------------ ------------ ------------ 0 

07.06.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

08.06.2021 WTORE 740 1230 740 1430 4 

09.06.2021 ŚRODA 740 1330 740 1430 4 

10.06.2021 CZWARTEK 740 1330 740 1430 4 

11.06.2021 PIĄTEK 740 1230 740 1430 4 

14.06.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

15.06.2021 WTORE 740 1230 740 1430 4 

16.06.2021 ŚRODA 740 1330 740 1430 4 

17.06.2021 CZWARTEK 740 1330 740 1430 4 

18.06.2021 PIĄTEK 740 1230 740 1430 4 

19.06.2021 SOBOTA 740 1230 740 1430 4 

21.06.2021 PONIEDZIAŁEK 740 1230 740 1430 4 

22.06.2021 WTORE 740 1230 740 1430 4 

23.06.2021 ŚRODA 740 1330 740 1430 4 

24.06.2021 CZWARTEK 740 1330 740 1430 4 

25.06.2021 PIĄTEK 830 1130 830 1130 4 

Suma kursów 90 
 

 

Usługa dowozu i odwozu  będzie świadczona w dni przeprowadzania w niej zajęć, zgodnie 

z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, tj. od 25.05.2021 r. do 25.06.2021 r. 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA 
           

Załącznik Nr 2 do istotnych postanowień umowy Nr…./2021 z dnia……….. 



 

 

LICZBA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH  

Z BŁONI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SPADOCHRONIARZY WOJSKA 

POLSKIEGO W BABICACH 

 

 

 

1. Szacowana liczba uczestniczących w dowozie – ok. 78 uczniów 

 

2. Ilość kursów dziennie: 4 (dowóz i odwóz) - dwa autobusy. 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 3  do Umowy .....z dnia .........................r. 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z PRZEWOZEM (DOWOZEM I ODWOZEM) 

Usługą przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów wraz z opieką podczas przewozu w dni nauki 

szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, 

ul. Różana 23”, w związku z remontem mostu kolejowego w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, dowóz 

uczniów drogą okrężną, czyli przez wiadukt na ulicy Śląskiej, w okresie od 25 maja 2021 r. do  25 

czerwca 2021 r. 

zawarta  dnia .................................. 

pomiędzy: 

Szkołą Podstawową im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. Różana 23, 32-600 

Oświęcim, reprezentowaną przez mgr Tadeusza Baranieckiego - dyrektora 

a 

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

  

zwanym w dalszej części umowy  Przetwarzającym 

o treści następującej: 

§ 1 

1. Administrator powierza Przetwarzającemu, do przetwarzania, dane osobowe określone w § 2 

ust. 1, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  z niniejszą 

umową, przepisami 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 (RODO), zwanego w dalszej części Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi ustawy 

o ochronie danych osobowych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz Rozporządzenia.  

§2 

1. Przetwarzający będzie przetwarzał, następujące dane: 

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania ucznia 

b) nr legitymacji szkolnej ucznia. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu  realizacji umowy  

Nr   /2021 zawartej dnia  .............. w sprawie dowozu dzieci - Usługi przewozu (tj. dowóz i odwóz) 

uczniów wraz z opieką podczas przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej 

im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. Różana 23”, w związku z remontem 

mostu kolejowego w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, dowóz uczniów drogą okrężną, czyli przez wiadukt 

na ulicy Śląskiej, w okresie od 25 maja 2021 r. do  25 czerwca 2021 r. 

 

§3 



1. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  i organizacyjnych 

zapewniających ich ochronę, a nadto zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy.   

4. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 

3 pkt b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich u Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu. 

5. Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  z przetwarzaniem usuwa 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. Przetwarzający będzie w miarę możliwości pomagać Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.  

§4 

1. Administrator ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy 

przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 

wynikające z niniejszej umowy oraz przepisów prawa.  

2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego 

i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§5 

1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora.  

2. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, winien spełniać te same gwarancje  i obowiązki jakie 

zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej umowie.  

3. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze 

spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

 



§ 6 

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

u Przetwarzającego tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych 

osobowych powierzonych przez Administratora.  

§7 

Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy o której mowa w § 2 ust. 2. 

§8 

Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora; 

§9 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Administratora w innym celu niż wykonanie niniejszej umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

§10  

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia oraz inne właściwe dla 

przedmiotu umowy. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy z uwagi na siedzibę Administratora.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

         _____________________                                                           ____________________ 

Administrator                       Przetwarzający 


