Dziemiany, dnia 11 lipca 2022 r.
NR SPRAWY: ZO 1/07/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

„ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY
DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”

§ 1 Zamawiający
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
NIP 591-15-67-754
REGON 191675132
Te. 58 688 00 02; fax (58) 688-01-28
e-mail: ug@dziemiany.pl
§ 2 Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00
złotych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
§ 3 Opis przedmiotu zamówienia
I. Rodzaj zamówienia: Usługi
1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na zasadzie art.
5a ustawy z dnia 20.06.1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 295 ze zm.) z i do placówki
oświatowej z terenu gminy Dziemiany. Zamówienie obejmuje usługi transportowe
osobowe w zakresie dowozu uczniów do placówki szkolnej zlokalizowanej w
miejscowości Dziemiany, tj. do Zespołu Kształcenia i Wychowania, mieszczącego się przy
ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany.

2.

Wykonawca jest zobowiązany realizować przewóz co najmniej 2 autobusami/autokarami
rano jak i w godzinach popołudniowych. Dowóz uczniów do placówki odbywać się będzie
w dni nauki szkolnej, ustalone zgodnie z właściwymi przepisami tj. w oparciu o
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 ze zm.), a w przypadku jego zmiany
uchylenia lub zastąpienia, zgodnie z właściwymi nowymi przepisami prawa.

3.

Dowóz dzieci odbywać się będzie z miejsca zamieszkania (według ustalonych
przystanków) do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania, zgodnie z tygodniowym

rozkładem zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023, tj. od dnia 1 września 2022 r. do
23 czerwca 2023 r.
4.

W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez
Zamawiającego.

5.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług w okresie ich trwania poprzez
punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz uczniów każdego dnia roboczego
za wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych, dwoma sprawnie technicznymi
autobusami. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu zapewni pojazd zastępczy
spełniający właściwe wymagania techniczne. Liczba miejsc siedzących w autobusie winna
być dostosowana do liczby dzieci objętych dowozem na danej trasie. Zestawienie ilości
dowożonych uczniów stanowi załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmian w w/w wykazie w zakresie liczby uczniów.

6.

Zamówienie obejmuje planowane, następujące trasy:

Dowóz na zajęcia lekcyjne oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych do miejsc zamieszkania:
TRASA I: Szablewo – Jastrzębie – Czarne – Dębina – Piechowice - Dziemiany – 55 uczniów
TRASA II: Białe Błota – Trzebuń – Dziemiany – 42 uczniów
TRASA III: Raduń Osiedle – Raduń – Kalwaria – Dziemiany – 43 uczniów
Łączna liczba dowożonych uczniów: 140
Jeden autobus/autokar na TRASĘ I oraz jeden autobus/autokar na TRASĘ II i III.
7.

Wskazane w pkt 6 trasy dowozów mogą ulec zmianie. Dokładne oznaczenie przedziałów
czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz
ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a
dyrektorem szkoły na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego (rozkład jazdy).

8.

Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według
obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru
przewozów oznakowanymi. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać
ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na
każdym etapie wykonywania umowy zweryfikować w/w okoliczności oraz nie wyrazić
zgody na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy
budzą uzasadnione wątpliwości. Braki te mogą stanowić podstawę do odstąpienia od
Umowy.

9.

W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd
zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Czas
podstawienia pojazdu zgodny z czasem wskazanym w ofercie jednak nie może być dłuższy
niż 120 minut.

10.

Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w
szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował
autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających
dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach.

11.

Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów i godzin. W
uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z harmonogramu zajęć
szkolnych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy. Dokładny
harmonogram przewozów zostanie ustalony z przewoźnikiem, który w ramach
postępowania złoży najkorzystniejszą ofertę.

12.

Rozliczenie usługi następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście sprzedanych przez
Wykonawcę biletów miesięcznych (zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę
miesięcznym wykazem potwierdzonym przez dyrektora placówki oświatowej).

13.

Łączna liczba uczniów (biletów miesięcznych) może ulec zmianie w stosunku rocznym o
± 10%.

14.

Zamawiający informuje, iż w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa kompleksu
budynków szkolnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach” w roku
szkolnym 2022/2023 na terenie części szkoły prowadzona będzie przebudowa budynku,
w związku z powyższym harmonogram dowozów i odwozów będzie dostosowany do
potrzeb prowadzenia zajęć w pozostałej części istniejącego obiektu szkolnego.

15.

Szacunkowa liczba dowozów i odwozów uczniów w roku szkolnym 2022/2023:

Lp. Nazwa miejscowości (trasa)

Dowóz i odwóz uczniów
(liczba kursów w tygodniu)

1.

Szablewo – Jastrzębie – Czarne –
Dębina – Piechowice – Dziemiany

22 kursów

2.

Białe Błota – Trzebuń –
Dziemiany

24 kursów

3.

Raduń Osiedle – Raduń –
Kalwaria – Dziemiany

24 kursów

16. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV
60130000-8
60140000-1

Opis
Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Nieregularny transport osób

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji usługi był ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość
zamówienia;
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
 2 środkami transportu do przewozu osób:

=> 1 środek transportu z liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż 43,
=> 1 środek transportu z liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż 52,
 2 osobami posiadającymi ważne uprawnienia do przewozu osób autobusami.
§ 4 Wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.09.2022 r. do dnia 23.06.2023 r.
§ 5 Opis sposobu przygotowania ofert
1. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzu złączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem
czytelnej formy.
3. Wraz z formularzem OFERTY (załącznik nr 1) wykonawcy składają:
1) oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2),
2) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 3).
3) do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczenia za zgodność z oryginałem
licencji na wykonanie transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
919,1005)
4) formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
5) treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki wskazane w Zaproszeniu do składania
ofert potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.
5. Koperta winna posiadać oznaczenie:
OFERTA: „ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”
6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 6 Miejsce oraz termin składania ofert
 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Dziemianach,
ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, biuro nr 14 (sekretariat), w terminie do dnia
19.07.2022 r., do godz. 10:00.
 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Gminy Dziemiany oraz opisane:
„OFERTA: „ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY
DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

§ 7 Kryterium oceny ofert
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (C)

90%

2

Czas reakcji (CR) - czas podstawienia
pojazdu zastępczego w razie awarii

10%

2. Punkty przyznawane za podane w powyższej tabeli kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nr
kryterium

Wzór

1

(Cmin/Cof) * 100 * waga (90%)
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności
oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją całego zamówienia.

2

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:
do 30 min
10 pkt
od 31 do 60 min
7,5 pkt
od 61 do 90 min
5 pkt
od 91 do 120 min
2,5 pkt
Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 120 minut.
W przypadku braku podania czasu podstawienia pojazdu zastępczego w
formularzu oferty lub podania czasu powyżej 120 min., oferta w tym kryterium
otrzyma 0 pkt.
Cc = C + CR

(CC – sumaryczna liczba punktów)

3. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
6. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
§ 8 Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia/odwołania oraz zakończenia
postępowania na każdym jego etapie bez wyboru oferty oraz bez podania przyczyny.
W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również
odszkodowawczej.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Karolina Jenta – podinspektor ds.
zamówień publicznych.

§ 9 Załączniki
KLAUZULA
INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA
DANYCH
OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DZIEMIANY ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425
Dziemiany, tel. 58 688 00 02, e-mail: ug@dziemiany.pl, reprezentowana przez Wójta
Gminy Dziemiany.
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Krzysztofa Pukaczewskiego,
z
którym
może
się
Pani/Pan
kontaktować
pod
adresem
e-mail:
pukaczewski@hotmail.com, tel.: 606 384 413.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY
DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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 oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej,
stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o
dofinansowanie.
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.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania 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);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (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);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.

§ 10 Załączniki
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wykaz pojazdów
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do ZO 1/07/2022

GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
……………………………………..
(Nazwa/firma i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................
Siedziba: .........................................................................................................................
Nr telefonu/ faks ….........................................................................................................
Adres e-mail: ..................................................................................................................
Nr NIP: ................................................. Nr REGON: ...................................................
Ja (My) niżej podpisany (ni) ……...…………..…..........…….…………...……………….
odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: „ZAKUP BILETÓW
MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”
Oświadczam, że:
1. Uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty,
podpisania umowy i jej realizacji.
2. Nie wnoszę zastrzeżeń do treści Zapytania ofertowego oraz innych dokumentów i informacji
przekazanych przez Zamawiającego.
3. Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania warunków określonych przez Zamawiającego, a
zwłaszcza akceptuje warunki dotyczące terminu realizacji i płatności.
4. Oferuję realizację zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:
Lp.

Szkoła

1.
Dowóz i odwóz
uczniów do
Zespołu
Kształcenia
i Wychowania
w Dziemianach
ul. Wyzwolenia
20, 83-425
Dziemiany

Miejscowości
objęte dowozem
oraz liczba dzieci

Cena jednostkowa biletu
miesięcznego dla ucznia z
danej miejscowości (brutto)

Cena brutto wszystkich biletów
miesięcznych dla uczni z
poszczególnych miejscowości

Białe Błota,
Trzebuń
– 42 uczniów
Raduń Osiedle,
Raduń, Kalwaria
– 43 uczniów
Szablewo,
Jastrzębie,
Czarne, Dębina
Piechowice
- 55 uczniów

Łączna liczba dowożonych uczniów: 140
Kwota brutto
(za 1 miesiąc realizacji przedmiotu zamówienia):

OGÓŁEM KWOTA BRUTTO

(za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia – 10 miesięcy): ………………………………….

(słownie …………..………………………………………………………………………..…….....….)
5. Oświadczam, że w razie awarii pojazdu świadczącego zamówienie podstawimy pojazd
zastępczy w czasie ………...... minut.
6. Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik do Zapytania ofertowego, i w przypadku wyboru
niniejszej oferty zobowiązuje się (na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, Wzorze
Umowy i złożonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego
8. Rozliczenia będą następowały przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
9. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznacza się ………………..…………........................................……
Tel……….……........................
10. Zamówienie wykonam sam / powierzę podwykonawcom w zakresie:
Lp.

Zakres zamówienia

Wartość brutto (PLN)

Nazwa i adres podwykonawcy

1.
2.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania sięo udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.
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).

* Skreślić 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.

12. Wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji oraz zatajenia informacji.
13. Załącza poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

….............................................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela /przedstawicieli upoważnionego do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić oraz załączyć ewentualny załącznik

Załącznik nr 2 do ZO 1/07/2022

GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

_____________________________
(Nazwa/firma i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”

prowadzonym przez Gminę Dziemiany:
1) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
2) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022
poz. 835).

_____________________________________________________________________________
3) oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
* niepotrzebne skreślić

……………………, dnia ……………..

……………………………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3 do ZO 1/07/2022

______________________________
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Na potrzeby Zapytania ofertowego pn. „ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW
GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”, przedkładam:

Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

(marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, wskazanie cech
wymaganych w SIWZ)

1.

Informacja o podstawie
do dysponowania

Pojazd:
…....................................................................................
…...................................................................................
Ilość miejsc siedzących: …………..

2.

Pojazd:
…....................................................................................
…...................................................................................
Ilość miejsc siedzących: …………..

……………………, dnia ……………..

.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

