
Gmina Kulesze Kościelne 

ul. Główna 6 

18-208 Kulesze Kościelne 

Kulesze Kościelne, 10.08.2021 r. 

SG.271.1.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający:  GMINA KULESZE KOŚCIELNE 

Adres:  ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne 

e-mail:  sekretariat@kuleszek.pl , tel.: 86 4769010 

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na  

„dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kulesze Kościelne w roku szkolnym 

2021/2022” 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących całość zamówienia jak również tylko na 

poszczególne części. 

I. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Część I 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozu oraz zapewnienie opiekuna podczas dowozu 

dla 1 ucznia niepełnosprawnego do  Szkoły Podstawowej „Jasny Cel” 12, ul. Bukowskiego 

4, 15-066 Białystok.  Dowóz i przywóz odbywał się będzie, codziennie od poniedziałku do 

piątku, zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz harmonogramem zajęć. Dziecko objęte  

dowozem zam. w miejscowości Stypułki - Giemzino. 

 

Część II 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozu oraz zapewnienie opiekuna podczas dowozu 

dla 1 ucznia niepełnosprawnego (na wózku inwalidzkim) do  Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II, Długobórz, ul. Szkolna 7, 18-300 

Zambrów.  Dowóz i przywóz odbywał się będzie, codziennie od poniedziałku do piątku, 

zgodnie z organizacją roku szkolnego, z tym że odbiór dziecka z ośrodka odbywał się będzie o 

godz. 1230. Dziecko objęte  dowozem zam. w miejscowości Gołasze Mościckie. 

 

Szacowana ilość dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 

szkolnym 2021/2022 wynosi 187 dni. 

 

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w 

siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6 pok. nr 

10  lub telefonicznie pod numerem tel. 86 4769 010. 

Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marzena Frankowska  

 

III.  Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia – rok szkolny 2021/2022 

mailto:sekretariat@kuleszek.pl


IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj.: 

- dysponują osobami z uprawnieniami do przewozu osób w transporcie drogowym, 

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – wskażą prawo posiadania 

odpowiedniego środka transportu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, 

- zapewnią przewożonym dzieciom opiekę oraz zobowiążą się, że podróż dzieci do 

Ośrodka będzie wynosiła nie dłużej jak 1 godzinę i 30 minut,  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Najniższa cena, cena = 100% 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6,  

18-208 Kulesze Kościelne, pokój nr 10 (sekretariat). 

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

 „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych”  

Część …………… 

Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2021 r. godz. 1000. 

 

VII.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana na wniosek oferenta 

(pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej). 

 

VIII.  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 

wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

w każdej chwili, bez  podania przyczyn. 

 

X. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 



oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne 

z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, 18-208, ul. Główna 6, kontakt ado@kuleszek.pl 

lub tel. 86 2744 027; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 

iod@kuleszek.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   „Dowóz 

uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kulesze Kościelne w roku szkolnym 

2021/2022” , prowadzonym w trybie zapytania cenowego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od kategorii 

archiwalnej określony  w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i 

związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, 

stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

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; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

c) 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 ***;   

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; 

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.  

 

 

 



Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy  

2. Wzór umowy  

 

 

 

 

 

 

Kulesze Kościelne, 10.08.2021 r.                                               

                                                                                                    Stefan Grodzki 

 

………………………………………………………….Wójt Gminy Kulesze Kościelne 

                                                                                             /podpisano elektronicznie/ 
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