GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, uL PartyzantóW 3
tel/fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Zalqeznik nr 2

(Piecztka Zamawiajcego)

Leoncin, dnia 10 grudnia 2018 r.
Znak sprawy: GKZP.271.z.o. .2018

Zap ytanie ofertowe
Postepowauie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.)
ti. ponizel 30 000 EURO
I. Zamawiajacy:
Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
NIP 531-16-66-399;
Adres do korespondencji: j. w.
tel. (22) 785-65-82/85 , faks (22) 785-66-00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl
Zaprasza do z1oenia ofert cenowych na:
Swiadezenie ustug w zakresie publiczego transportu zbiorowego w 2019r.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
I .Przedmiotem zamówienia jest gwiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
terenie Grainy Leoncin i Gminy Czosnów (obejmujcej od miejscowoci
Kazuñ na terenie
gminy Czosnów do miej scowoei Nowiny na terenie gminy Leoncin) bçdcych stronami
zawartego porozumienia miçdzygminnego.
2. Usluga rozliczana bçdzie na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów.
3. Do realizacji uslugi transportu zbiorowego osób na trasie linii komunikacyjnej Nowiny Nowy Dwór Przewonik zapewni odpowiedni tabor autobusowy.
4. Przewonik wyloniony w postçpowaniu zobowhzany jest przed podpisaniem umowy dostarczyá:
- uwierzytelnione kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi bçdzie realizowane
usluga,
- zaproponowany rozklad jazdy zaakceptowany przez Zamawiajcego,
5. Przewonik zobowizany bçdzie do zamieszczanie rozkladu jazdy na przystankach autobusowych
6. Przewonik przez caly Ares realizacji zamówienia ma obowiqzek posiadaó aktualna licencjç na
wykonywanie krajowego transportu drogowego,
7. Wielkoó pracy przewozowej w 11 miesiçcznym okresie obowizywania umowy szacuje
sic na 68 072 wozokilometrów.
8. Przewóz osób powinien odbywaó sic na podstawie wydanych biletów. Maksymalna ceny
biletów komunikacji lokalnej , zasady korzystania z przystanków autobusowych okrelone zostaly
w uchwalach Rady Grainy.
9. Koszty zwizane z przygotowaniem i dystrybucjq ponosi Przewo±nik
10.Przewonik zobowizany jest do posiadania aktualnej oplaconej polisy ubezpieczeniowej w
zakresie dzialalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia na kwotç co najmniej 50 000 zI
(slownie: piçódziesit tysiçcy ziotych).
11. Wzór umowy stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
12.Przewonik zwiqzany jest ofertq 30 dni.
13.Bieg terminu zwizania ofertq rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skiadania ofert.
14.Termin wykonania calego przedmiotu umowy tj .od dnia 01 stycznia 2019 r br. do 31 grudnia 2019r.

III. Dokumenty. jakie Przewoinik powinien zalpczyé do oferty:
1. Zamawiajcy wymaga, aby kada oferta zawierala minimum nastçpujce dokumenty:
1)wypelniony i podpisany przez Przewonika formularz cenowo - ofertowy - wg zalczonego
wzoru formularza ofertowego zalqcznik nr 2a do niniejszego zapytania ofertowego.,
2) owiadczenie - zalcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) owiadczenie - za1cznik nr 3 do zapytania ofertowego
2. Postçpowanie prowadzone jest w jçzyku poiskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiaicego z Przewo,nikarni oraz
przekazywania owiadczeñ i dokumentów:
Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Przewonik
mogq przekazywaó pisemnie, za pomocq faksu lub drogq e1ektroniczn.
V. Osoby no stronie Zamawiaj3cego uprawnione do porozumiewania sic z Przewonikami:
1. Osobq uprawnionq do kontaktowania sic z Przewonikami i udzielania wyjanieñ dotyczcych
postçpowania w jest Pani Barbara Kiciñska.
2. Przewo±nik moZe zwrócié sic do Zamawiajcego o wyjanienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy urzçdu tj.: poniedzialek godz. 9 - 17 o, pozostale dni od wtorku
do pitku od 800 do 1600.
VI. Miejsce skiadania ofert. Ofertg cenowp nalezy:
- zlozyé w siedzibie Zamawiajcego: Urzd Gminy Leoncin ul. PartyzantOw 3, 05-155 Leoncin
w zamkniçtej kopercie z dopiskiem ,,Swiadczenie ustug w zakresie publiczego transportu
zbiorowego w 2019r. NIE OTWIERAC PRZED 17 grudnia 2018 r.godz. 16 00 lub
- przeslaé faksem na nr (22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15
- przeslaé drogq elektroniczn adres e-mail ug.leoncin@tlen.pl w terminie do dnia 17 grudnia
2018r.godz. 16°°
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na zahczonym formularzu cenowo - ofertowym, nalezy przedstawie cenç jednostkowq brutto za
1 (slownie : jeden) wozokilometr tzn. wykonanie uslugi przewozu osOb na drodze 1 kilometra
pojazdem spe1niajcym warunki techniczne.
2. Wattoé cenow4 nale2y podaó w zlotych poiskich cyfr - z dokladnogci4 do dwóch miejsc p0
przecinku oraz slownie.
3. Cena powinna zawieraO wszelkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiçdzy Zamawiajacym, a Przewo±nikiern odbywaó sic bçda w ziotych
poiskich.
5. Zamawiajcy wybierze ofertç Przewonika na wykonanie zadania, która bçdzie zawierala najnizsz
cenç brutto za pracy przewozowej (wozokilometr) zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert
dokonywana bçdzie wedhig nastçpujcego wzoru:
najnisza cena ofertowa brutto
C=

x 100 pkt.
cena brutto oferty badanej
6. Przewonik okrela cenç realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny jednostkowej brutto
obejmujcej kwotç podatku VAT.
7. Kryterium wyboru ofert - cena 100 pkt.

8. Kazdy oferent przedloy tylko jedn ofertç. Oferta Przewo±nika, który przed1oy wiçcej nit
jednq ofertç, zostanie odrzucona.
9. Cena jednostkowa podana przez Przewonika za Awiadczonquslugqobowi4zujeprzezcalyokres
trwania umowy i nie podlegala waloryzacji.

VIII. Informacie o forma1nociach:
1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, (oferta z najni2szq cenqjednostkowq brutto za 1 km
(wozokilometr) ) Zamawiajcy powiadomi Przewoiiika
2. Zamawiajcy zawrze umowç z wybranym Przewo±nikiem p0 przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Przewonika, ale nie póniej niz w terminie zwiqzania ofert4.
3. Jezeli Przewonik, którego oferta zostala wybrana uchyli sic od zawarcia umowy, Zamawiajcy
wybierze kolejn4 ofertç najkorzystniejsz4 sporód z1oonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postçpowania nie przyslugujq Przewo±nikom grodki ochrony prawnej
okre1one w przepisach Ustawy Prawo zamówieñ publicznych tj. protest, odwolanie, skarga.
5. Niniejsze postçpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnçtrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiajcego. Nie majq w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy
Prawo zamówieñ publicznych.

Zalgczniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowo-cenowy zal. Nr 2a
Opis przedmiotu zamówienia zal. Nr 2.b
Wzór umowy zal. Nr 4
0wiadczenie zal. nr 1
Owiadczenie zal. nr 3
ZATWIERDZIL:
10/12/2018

WOJT 9I1NY

(data, podpis ipieczqtka
\
osoby zatwierdzajqcejpostçpowanie)

Zalcznik 2b
do zapytania ofertowego.
OPtS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówieniajest gwiadczenie usug w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Leoncin i Gminy Czosnów na linii komunikacyjnej Nowy Dwór - Nowiny
(obejmuj4cej od miejscowoci Kazuñ na terenie gminy Czosnów do miejscowoci Nowiny na
terenie gminy Leoncin) w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udzialu w postçpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
Wa run kéw:
0 udzielnie zamówienia mogq ubiegaé sic Wykonawey którzy spelniaj4 nastçpuj4ce warunki:
a) posiadahi odpowiednie uprawnienia
Warunek zostanie speiniony, jeeli Wykonawca wyka2e, te posiada licencjç na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób - wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o
transporcie drogowym,
b) dysponuia odpowiednim potencjalem technicznym
Warunek zostanie spelniony, jee1i Wykonawca wykae, te posiada Co najmniej dwa autobusy,
jeden o i1oci co najmniej 16 miejsc siedz4cych, jeden autobus o i1oci mm. liczba miejsc 35 w tym
CO najmniej 21 miejsc siedzqcych, które wyposaone w pasy bezpieczefistwa oraz klimatyzacjçwentylacjç, sprawne technicznie dopuszczone do ruchu.
1. Wymagania techniczne dia taboru.
Ushiga przewozowa bedzie realizowana pojazdarni dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem
poiskim i spe1niajcymi nastçpujce warunki:
a) pojazd niskopodlogowy,
b) rok produkcji - 2007 lub póniejszy,
c) co najmniej 16 miejsc siedzcych,
d) mm. liczba miejsc 35, w tym co najmniej 21 rnijsc siedzcych (który bçdzie kursowal w
dni targowe (roda i pitek),
e) silnik wysokoprçzny spe1niajcy nonny ekologiczne,
f) pod1oga gtadka z materialu antypo1izgowego,
g) wentylacja/klirnatyzacja naturalna poprzez uchylne/przesuwane Ana boczne, ew.
dodatkowo wywietrzniki dachowe,
h) drzwi otwierane w cyklu autornatycznym, a w trybic awaryjnym w cykiu rçcznym.
Obowiqzkowe oznakowanie autobusu obejmuje co najmniej tablice przednia z nazwa Iinii.
2. Warunki realizacji przewozów.
Pojazdy Przewonika bçdq poruszaly sic w ruchu gminnym p0 drogach o nawierzchni
bitumicznej. Na trasie mogq wystçpowaá nieliczne nierównoci w nawierzchniach drog.
3.0g6Jne warunki udzialu w postepowaniu.
0 udzielnie zamówienia publicznego mogq ubiegaá sic Przewo±nicy , którzy:
a) posiadaj4 stosowne uprawnienia do wykonywania dzia1a1noci lub czynnoci zwizanych ze
wiadczeniem uslugi przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie i
formie wymaganej przepisami prawne,
b) posiadajEj wiedze i dowiadczenie,
c) dysponuj4 odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami posiadajcymi stosowne
uprawnienia dia czynnoci podejmowanych w ramach realizacji uslugi.

GMINA LEONCIN

WOJT1INY

05-155 Leoncin, ul. Partyantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Adam Miros19rawczak

Za1cznik nr 4
do zapytania ofertowego
GKZP.272. .2018

-wzórUMOWA
0 WIADCZENIE USLUGI

W dniu ......................w Urzçdzie Gminy w Leoncinie pomiçdzy:
Gminq Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
reprezentowan przez: Wójta Gminy Leoncin - Adama Miroslawa Krawczak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Jolanty Zalewskiej
zwanq dalej w treci umowy ,,ZAMAWIAJ4CY"
a .................................................................................................
zwanq dalej w treci umowy ,,PRZEW0NII("
zawarta zostala umowa nastçpujcej treci bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pón. zm.):
§1
1. Przedmiotem umowy jest gwiadczenie uslug przewozowych w zakresie przewozu osób na linii
komunikacyjnej Nowy Dwór - Nowiny zgodnie z rozkladem jazdy, stanowicym za1cznik do
niniejszej umowy.
2. Przewonik owiadcza, ze dysponuje pojazdami spelniajcymi wymogi do §wiadczenia uslug
obe1onymi w przepisach prawa, personelem uprawnionym do prowadzenia tych pojazdów oraz
obiektami zaplecza technicznego wystarczaj4cymi do utrzymania w/w pojazdów w ruchu, co najmniej
przez Qkres trwania umowy.
3. Umowa zostaje zawarta na czas okre1ony tj. od dnia 01 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
4. W okresie obowizywania umowy Zamawiajcy zieci Przewonikowi wykonanie uslug
przewozowych liczbie 68 340 km (slownie: ...) + 10%!-! 0% (plus/minus dziesiçó procent).
5. Przewonik owiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzia1noci cywilnej w zakresie
przewozu osób wynikajcego z przedmiotu niniejszej umowy.
6. Przewo±nik zobowizany jest utrzymywaó przez caly okres obowizywania umowy ubezpieczenie,
o którym mowa w ust.5.
§2
Przy realizacji przedmiotu umowy okre1onego w § 1 ust. 1 Przewo±nik zobowizuje sic do:
1. Swiadczenia uslug na wyznaczonej trasie zgodnie z za1czonym do niniejszej umowy rozkladem
jazdy, z uwzglçdnieniem wyznaczonych przystanków.
2. Ubezpieczenia pojazdów na swój koszt od wszelkich ryzyk.
3. Dbaloci o zewnqtrmq i wewngtrznq czyStoó taboru.
4. Wspóldzialania z Zamawiajcym w zakresie skutków zdarzeñ niezale2nych od Przewonika, które
uniemo1iwialyby !ub utrudnialy gwiadczenie uslug.
5. Zabezpieczenia pelnej sprawnoci technicznej taboru przeznaczonego do przewo2enia osób zgodnie
z zalqczonymi rozkladami jazdy.
6. W przypadku awarii autobusu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzqcej do lie podstawienia
autobusu, Przewo±nik ma obowiqzek bezzwlocznie podstawié zastçpczy autobus spelniajcy warunki
techniczne oraz niezwlocznie poinformowaó Zamawiajcego o zaistnialej sytuacji.
7. Oznakowania przystanków i utrzymanie na nich aktualnego rozkladu jazdy.
8. Przedlo2enia Regulaminu przewozu osób i baga2u zamawiajcemu do akceptacji.
9. Udostepnienia regulaminu przewozu osób i bagau w miejscu pozwa1ajcym na zapoznanie sic
z nim przez podrónych.
§3
Przewonik bçdzie sprzedawal bilety. Ich cena musi bye zgodna z uchwalq Nr XLVIII/251/2017
Rady Gminy Leoncin z dnia 3 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów
komunikacji lokalnej oraz Uchwaly Nr XXXII3 15/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia

2013 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej zmienionej uchwalami Nr 11/11/2014
z dnia 16 grudnia 2014 roku oraz Nr XV!! 14/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku mote byó wysza nit
maksymalna cena biletów jaka zostala ustalona w uchwale Rady Grainy.
§4
Nadzór nad wykonywaniem uslug ze strony Zamawiajqcego sprawowaé bçd4 upowaznieni pracownicy
Urzçdu Gminy.
§5
1. Strony zgodnie potwierdzaj, ze czynnoci dotyczce utrzymania czystoci, odnieania oraz
konserwacji nawierzchni (jezdni, zatoki, wysepki przystankowe, chodniki w obrçbie przystanków i
pçtli na1e2 do zakresu obowiqzków Zamawiajcego.
2. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzia1noci za szkody wyrzdzone przez pasazerów podczas
przewozu osób i bagazu.
3. Przewo±nik jako podmiot profesjonalnie zajmujcy sic w ramach dziala1noci gospodarczej
wiadczeniem uslug w zakresie przewozu osób ponosi odpowiedzia1no6 odszkodowawczq na zasadzie
ryzyka za wszystkie przypadki szkód powstalych w zwizku z przedmiotem wykonywania niniejszej
umowy.
§6
1. Zamawiajcy zaplaci Przewonikowi wynagrodzenie miesiçczne za uslugi przewozowe osób
(transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Nowy Dwór - Nowiny (obejrnujcej trasç od
rniejscowoci Kazuñ na terenie grniny Czosnów do miejscowoci Nowiny na terenie gminy Leoncin)
obliezone na podstawie i1oci przejechanych wozokilometrów w miesi4cu rozliczeniowym, (tj.
iloczynu przejechanych kilom.etrów i stawki za 1 wozokilometr, która zgodnie z ofertq wynosi
zi brutto za I wozokilometr).
2. Zamawiajcy zobowizuje sic do zaplaty Przewonikowi wynagrodzenia obliezonego zgodnie z
ust.! w termime 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z zestawieniern zawierajqcym
rozliczeme i1oci przejechanych wozokilometrów. Zaplata wynagrodzenia nasttpi na rachunek
bankowy Przewo±nika wskazany na fakturze VAT.
3. Calkowite wynagrodzenie brutto Przewonika wynikajce z umowy nie mote przekroczyá .. zi
(slownie z1otych .......................ziotych).
§7
1. Zamawiajcy mote odstpió od umowy w przypadku, gdy:
a) Przewonik utracif uprawnienia niezbçdne do wykonywania uslug,
b) Przewonik nie rozpoczl gwiadczenia uslug,
c) Przewonik przerwal gwiadczenie uslugi i nie realizuje jej pomirno pisemnego wezwania,
d) Przewo±nik gwiadczy uslugi nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umow, pomimo pisemnego
wezwania do usuniçcia uchybieñ.
2. W przypadku odstpienia od umowy z przyczyn okre1onych w ust. 1 Przewonik bçdzie
zobowizany do zaplaty Zamawiajcemu kary umownej w wysokoci wynagrodzenia, które
przyshigiwalo Przewonikowi za pelny poprzedni miesic gwiadczenia uslugi. W przypadku gdyby nie
mozna bylo ustalió wysokoci kary umownej w sposób okreIony w zdaniu pierwszym, karç tç okre1a
sic na 10% wynagrodzenia obe1onego w §6 ust. 3 umowy.
3. Jee1i wysokoé szkody poniesionej przez Zamawiajcego przewyzszy kwotç kar umownych
Zamawiajcy bçdzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupe1niajcego na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Za zwlokç w zaplacie wynagrodzenia Przewo±nikowi przyslugujq odsetki ustawowe za opónienie.
5. Prawo do odstpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 mote zostaá wykonane w terminie 30 dni
od dnia dowiedzenia sic przez Zamawiajcego o powodzie uzasadniajcym odstpienie od umowy.
6. Zamawiajcy ma prawo naliczenia kary umownej w wysokoci 1.000,00 zf za kady przypadek
naruszenia §2 ust. 6 i 7 umowy.
§8
Spory mogce wyniknó w zwhzku z realizacj4 niniejszej umowy Strony poddaJ4 pod rozstrzygniçcie
Sdu wlaciwego dia siedziby Zamawiajcego.

§9
Zmiana postanowieñ zawartej umowy mo2e byá dokonana wylqcznie w formie pisemnego aneksu
sporzdzonego i podpisanego przez umocowanych przedstawicieli obydwu stron, pod rygorem
niewanoci.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maj4 przepisy Kodeksu cywilnego.
§11
Umowe niniejszq sporzdzono w 3 jednobrzmicych egzemplarzach w jçzyku poiskim; 2 egz.
dia Zamawiajcego, 1 egz. dia Wykonawcy.
ZAMAWIAJ4CY

PRZEWOZNIK

Zalqcznik nr 1 do zapytania qfertowego

OWIADCZENIE
Ja niej podpisany

(imiç i nazwisko)

PESEL* - .........................................................................................................
MP:*
zamieszkaly:

prowadzcy dzialalnosc gospodarczq pod nazw

na podstawie wpisu do

miejsce prowadzenia dziala1noci

niniejszym informujç, ze w stosunku do mnie: nie otwarto !ikwidacji, nie ogloszono
upadloci .

miejscowoó i data
/Podpis i pieczçé osoby uprawnionej
do podpisywania ofertyl

* niepotrzebne skre1i6

Zalqcznik nr 2a
(pieczqtka adresowa Wykonawcy)
NIP. ....................................................
REGON..............................................
tel.: .....................................................
fax: .....................................................
e— mail: ..............................................
FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY
Zamawiaigcy:
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3,
05-155 L e o n c I n
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ...........................prowadzone w
oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwieñ publicznych (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 1986 ze zm.) na: ,,wiadczenie uslug w zakresie publiczego transportu zbiorowego
w 2019r.
Ja/My,
ni2ej
podpisany/i,
dzialajqe

w

imieniu

i

na

rzecz:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenç jednostkowq za przejechany
1 wozokilometr w wysokoci (zl/km):

netto: __

zI/km, (slownie ziotych:____________________________________________________

podatek VAT
brutto:

%,stanowiqcy kwotç

zl/km (slownie ziotych:______________________

zl/km (slownie zlotych:_________________________________________________

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do .........................................................
3. Owiadczamy, iz uwa2amy sic za zwizanych niniej sz ofertq przed okres 30 dni licz4c od
daty wyznaczonej na skiadanie ofert.
4. Owiadczamy, ze zapoznalimy sic z postanowieniami niniej szego zapytania ofertowego,
projektem umowy i nie wnosimy 2adnych zastrzeeñ oraz zobowiqzujemy sic, w
przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

miejscowoó i data
/Podpis i piecztka osoby upowa2nionej
do podpisywania oferty!

Zalicznik nr 3
do zapytania ofertowego
(piecztka adresowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIET PRZEZ
PRZEWONIKA
Owiadczam, 2e reprezentowany przeze mnie podmiot......................................................

jest uprawniony do prowadzenia dzia1a1noci gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz spenienia
wymagania stawiana operatorom publicznego transportu zbiorowego, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2018r. poz. 2016 ze
zm.)
Jednoczenie owiadczam, iz;

posiadam tabor autobusowy oraz dysponujc potencjalem technicznym, ekonomicznym i
kadrowym, którym jestem w stanie prawidowego wykonaá ofertowanq uslugç,
posiadam ubezpieczenia (polisç) od odpowiedzia1noci cywilnej z tytulu prowadzonej dziala1noci
gospodarczej,
•

posiadam aktualna licencjç na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

/Podpis i piecztka osoby upowanionej
do podpisywania oferty/

dnia .....................

Za1cznik do zapytania ofertowego
GKZP.271 .z.o.37.2018
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W zwiqzku z realizacjq wymogów rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przyslugujqcych Pani/Panu prawach z tym zwiqzanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzçdzie Gminy Leoncin
jest Wójt Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.
2. Je1i ma PanilPan pytania dotyczqce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie dzialania Urzçdu Gminy, a take przyslugujqcych Pani/Panu uprawnieñ,
mote sic Pani/Pan skontaktowaó sic z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za
porednictwem adresu email: iod@leoncin.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiqzuj qcych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq w celu zwiqzanym z postçpowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Swiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w2019r..
a) Wypelnienia obowiqzków prawnych ciqqcych na Urzçdzie Gminy Leoncin;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Leoncin;
c) w pozostalych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq wylqcznie na podstawie
wczeniej udzielonej zgody w zakresie i celu okre1onym w treci zgody.
5. W zwiqzku z przetwarzaniem danych w celach o ktOrych mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogq byó:
a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dzialajqce na
ziecenie organów wladzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikajq z przepisów
powszechnie obowiqzujqcego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminq Leoncin
przetwarzajq dane osobowe dia których Administratorem jest Wójt Gminy Leoncin.
6. Pani/Pana dane osobowe bçdq przechowywane przez okres niezbçdny do realizacji celów
okre1onych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiqzujqcego prawa.
7. W zwiqzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przyslugujq Pani/Panu prawo
dostçpu do treci swoich danych, do ich sprostowania, usuniçcia, ograniczenia przetwarzania
i przenoszenia, a tak±e prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie
wynikajqce z obowiqzujqcych przepisów prawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sic na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo do cofiilçcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofhiçcie to lie ma wpliywu na zgodnoó przetwarzania, ktOrego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofniçciem, z obowiqzujqcym prawem.
9. W przypadku powziçcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzçdzie Gminy
Leoncin Pani/Pana danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego wlaciwego w sprawach ochrony danyôh osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sic na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczq, podanie przez Paniq/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiqzkowe, w sytuacji gdy przeslankç
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miçdzy stronami umowa.

