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      Opole Lubelskie 2022-04-05 

 

Zapytanie ofertowe 
Przemiotem zamówienia jest wykonanie usługi – przewozu grupy uczniów wraz z 

opiekunami na konferencje informatyczne realizowanych w ramach projektu 

“Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12 Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje, działania 12.4 Kształcenie zawodowe. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Opolski w Opolu Lubelskim, 

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 

Kontakt: Agnieszka Pijanowska, e-mail: ezks@opole.lublin.pl, tel. 81 827 61 04  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi – przewozu grupy uczniów wraz z 

opiekunami.  

1. Przewóz grupy 20 uczniów + 2 opiekunów na konferencje informatyczne w Lublinie, 

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin 

- wyjazd w dniu 13 kwietnia 2022r. o godz. 8.30 spod budynku ZS w Poniatowej  

ul. Fabryczna 16c, 24-320 Poniatowa 

- powrót do Poniatowej – około godz. 14.00 

 

2. Przewóz grupy 30 uczniów + 3 opiekunów do zakładu pracy w Lublinie  

- wyjazd w dniu 26 kwietnia 2022r. ok. godz. 8.30 spod budynku ZS w Poniatowej 

(szczegóły wyjazdu Zamawiający poda najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem) 

- planowany powrót do Poniatowej ok. godz. 14.00 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienie zapytania ofertowego 

lub nierozstrzygnięcie zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

2. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędą się na podstawie wystawionej faktury 

przez Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia. Wynagrodzenie  za wykonanie usługi 

będzie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 30dni, licząc od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury 

(na fakturze wykazać każdy wyjazd w osobnej pozycji). 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do 8 kwietnia 2022r. do godz. 12.00 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

zapytania ofertowego. 
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2. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, wartość netto, VAT oraz wartość brutto 

za wykonanie zamówienia. 

3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w następujący sposób: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Powiat Opolski w Opolu Lubelskim,  

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, Punkt Obsługi Klienta 

b)  pocztą albo kurierem ma adres siedziby Zamawiającego 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ezks@opole.lublin.pl 

 

Oferty składane w Punkcie Obsługi Klienta bądź przesłane pocztą albo kurierem powinny być 

zaadresowane: Powiat Opolski, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie z umieszczeniem 

opisu: “Oferta na przewóz uczniów w ramach projektu “Nowoczesne szkoły zawodowe w 

Powiecie Opolskim” 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub cofnąć swoją 

ofertę. 

6. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia jednej oferty. 

7. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą wszelkie koszty przygotowania i 

złożenia oferty. 

Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową, dotyczy  podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą  

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta lub adres siedziby oferenta, 

d) zawierać numer telefonu 

e) zawierać numer PESEL, jeśli oferent nie prowadzi działalności gospodarczej 

f) zawierać numer NIP, REGON jeśli oferent prowadzi działalność gospodarczą, 

g) zawierać czytelny podpis Oferenta. 

8. W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.opole.lublin.pl 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

CENA 100%. 

Cena powinna zawierać wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

 

Jeżeli w postępowaniu nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki 

realizacji zamówienia.  

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia 

w przypadu, gdy łączna kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację 

dostawy. 

 

Zamawiający drogą mailową zawiadmi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz 

zamieści informację na stronie internetowej. 
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VII. Klauzula informacyjna 
 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 fizycznej 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: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4,  

24-300 Opole Lubelskie, telefon kontaktowy (81) 827-22-60). 

▪ W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

ogłoszeniem na usługę polegająca na zapewnieniu przejazdu uczniów na konferencje informatyczne oraz 

wyjazdów edukacyjnych realizowane w ramach projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie 

Opolskim” 

▪ 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 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 i 2018) dalej „ustawa Pzp”; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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,  których mowa w at. 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; 

▪ 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. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz cenowy.   
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