
1 
 

        Zawadka,.13.2022 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące przewozu uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Zawadce w 2023 r. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Zawadce  

Zawadka 21, 38-100 Strzyżów  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie udzielane jest z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.  ze zm.), ponieważ wartość zamówienia jest 

mniejsza niż wartość progów wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy p.z.p., jednak udzielane jest z 

zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tj. z 2022 r. poz. 1634 t. j.  ze zm.) . 

  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi przewozowej dla ok. 30 osób z terenu 

gminy Strzyżów do Zawadki i trasę powrotną do miejsca zamieszkania uczestników. Szacowana 

odległość dziennego przewozu to ok. 120 km. W podaną stawkę dzienną wkalkulować należy opiekę 

nad przewożonymi osobami. Wynagrodzenie będzie miało charakter obmiarowy po ustalonej cenie 

jednostkowej za km. 

2. Usługi przewozu będą dokonywane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

3. Szczegółowy rozkład jazdy z uwzględnieniem trasy realizacji usługi tj. dzienny przebieg trasy 

zostanie uzgodniony przez DD„S-W” po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

4. Zamawiający zastrzega, że: 

1) Dowóz osób powinien odbywać się pomiędzy godz. 7.³⁰- 830.  

2) Odbiór osób z Dziennego Domu Senior-WIGOR w Zawadce powinien odbywać się nie 

później niż w godz. 1500– 1600.  

5. Zamawiający zastrzega, że nie będzie dokonywał zwrotu kosztów dojazdu z siedziby Wykonawcy do 

pierwszego przystanku oraz z ostatniego przystanku do siedziby Wykonawcy. 

6. Rozliczenie usług odbywać się będzie sukcesywnie. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę 

na koniec każdego miesiąca realizacji usługi.  

7. Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegnie 

zmianie przez cały okres realizacji usług z wyjątkiem wystąpienia następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług: 

-    zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 5 Umowy, 

-    zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki 

podatku od towarów i usług części zamówienia, 

-    zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową 

stawką podatku od towarów i usług; 

b) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

- ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić jeden raz w okresie realizacji zamówienia nie 

wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia obowiązywania Umowy, 

- ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

pierwszym półroczu 2023r. zawarty w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie 

wyższy lub niższy o 10%, 

- maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Kupujący w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian, zostaje określona w wysokości 10% ceny ogółem 

określonej w § 3 Umowy, 

- sposób wyliczenia nowej ceny jednostkowej materiałów w związku ze zmianą cen jest następujący: 
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dotychczasowa cena w zł +/- wartość wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

pierwszym półroczu 2023r., 

- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów, z uwagi na wzrost cen, należy do 

strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

- zmiana ceny może skutkować wzrostem jak i obniżeniem cen. 

Wprowadzenie powyższych zmian wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

 

8. Pojazd posiadający minimum miejsc 30 i pasy bezpieczeństwa. 

9. Pojazd posiadający aktualne ubezpieczenie i przegląd. 

10. Oferent będzie zobowiązany w przepadku awarii środka transportu, do niezwłocznego 

zabezpieczenia innego sprawnego pojazdu. 

11. Do obsługi zleconego zadania Wykonawca zapewni pojazd, który będzie dopuszczony do ruchu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

12. Kierowca pojazdu powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do przewozu osób. 

13. Oferent zapewni opiekuna, który będzie pomagał wsiąść i wysiąść z pojazdu osobom niesprawnym 

ruchowo. 

14. Oferent będzie zobowiązany dostarczyć kserokopię aktualnego ubezpieczenia pojazdu, którym będą 

świadczone usługi, aktualnego przeglądu technicznego pojazdu. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń,  

2) posiadają licencję na przewóz drogowy osób,  

3) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zapytania, 

poświadczony wpisem do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,  

4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – przewóz będzie realizowany wyłącznie 

pojazdem o stanie technicznym odpowiadającym normom zawartym w obowiązujących 

przepisach prawnych w zakresie określonym ustawą o transporcie drogowym, a przewóz będzie 

świadczony przez wykwalifikowanych kierowców, legitymujących się odpowiednimi 

uprawnieniami.  

2. Pojazdy uczestniczące w realizacji usługi muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, 

posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca musi 

dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zmówienia, przy czym kierowcy muszą 

posiadać stosowne uprawnienia i ważne badania lekarskie. Przewozy mogą być dokonywane wyłącznie 

środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo 

o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. Zmawiający zastrzega 

możliwość wezwania policji w celu kontroli pojazdów i kierowców.  

3. Wykonawca zapewni pojazd – bus nie mniejszy niż do przewozu 30 osób, który powinien być 

sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu po drogach publicznych, według obowiązujących 

przepisów w przewozach pasażerskich. 

4.Wykonawca winien posiadać dodatkowo 1 pojazd rezerwowy, w razie awarii pojazdu realizującego 

usługę. 

5.Wykonawca zapewni osobę prowadzącą pojazd posiadającą ważne uprawnienia. 

6.Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego 

sprawność pojazdu tj. ważne badanie techniczne. 

 

V. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:  

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik do 

niniejszego zaproszenia. 

2. W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. 
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3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawione 

do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z 

wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny 

być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi 

wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy wykonawców 

prowadzących działalność gospodarczą, oraz Licencję na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób.  

5 W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji „za zgodność z oryginałem” 

i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 

 

VII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta winna być złożona na druku załączonego Formularza do dnia 30.12.2022 r. do godziny 15:00. 

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zawadce, 

Zawadka 21, 38-100 Strzyżów.  

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w postępowaniu na świadczenie 

usługi przewozu osób do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce i trasę powrotną do miejsca 

zamieszkania w 2023 r. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

4. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie 

oferty.  

5. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena 100%.  

2. Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazana na 

podstawie formularza ofertowego. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a 

pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ich liczba.  

3. Ocena ofert będzie się odbywała wg zasady: 

𝐾𝑐 = 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖𝑠𝑧𝑎/cena oferty badanej*100*100% 

4. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. 

 

IX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.  

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oraz pocztą elektroniczną 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana. 

4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej, w tym 

samym miejscu, w którym było opublikowane zapytanie ofertowe.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji, w tym cenowych, 

w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie oraz w przypadku, gdy 

oferty będę miały taką samą wartość.  

6. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od wyboru oferty i tym samym braku obowiązku 

zawarcia umowy o udzielenie zamówienia.  

 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest p.o. Kierownik Anna Kozaczka, nr tel. 519519389 

w godzinach pracy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce oraz pod adresem: mail 

kierownik@wigor-zawadka.pl 

 

XII. WYMAGANIA ODNOŚNIE FAKTUR  

1. Faktury wystawiane na koniec każdego miesiąca.  
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2. Forma płatności przelew 

3. Termin płatności 14 dni  

 

XIII. DODATKOWE INFORMACJE  

1. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie 

wątpliwości w wyznaczonym terminie.  

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny.  

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  

5. Każdy Wykonawca w ofercie podaje wynagrodzenie brutto za 1 km wykonanej usługi, która to 

wartość brutto powinna zawierać całościowy koszt ponoszony przez Zamawiającego. Właściwe 

określenie stawki wynagrodzenia poprzez uwzględnienie wszystkich obciążeń Wykonawcy.  

6. Wykonawca określając cenę powinien również wziąć pod uwagę koszty związane z obostrzeniami 

epidemiologicznymi dotyczącymi SARS-CoV-2. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej zgodne z właściwymi przepisami prawa lub 

wytycznymi organów administracji publicznej, służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS – Cov – 2. Koszty stosowania tych środków pokrywa Wykonawca.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obostrzeń i poniesie z tego tytułu 

wszystkie niezbędne koszty z tym związane.  

 

XIV. RODO  

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”, 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 

w Zawadce Zawadka 21, 38-100 Strzyżów, e-mail: wigor@strzyzow.pl telefon kontaktowy: 

519519389  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: malgorzataboronniemiec@gmail.com 

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 na zadanie pn.„Oferta 

w postępowaniu na świadczenie usługi przewozu osób do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” 

w Zawadce i trasę powrotną do miejsca zamieszkania w 2023 r.”; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p., 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 p.z.p., związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy p.z.p.; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
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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 z tym, 

że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

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 organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

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.  

Załączniki:  

1. Formularz cenowo – ofertowy  

2. Trasa przewozu 

3. Wzór umowy 

 

 

 

…. ……..……………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Zamawiającego)  
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          Załącznik Nr 

1  

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

NIP: .................................................... 

REGON:.............................................    

tel.: .....................................................     

fax: .....................................................     

adres e – mail: ....................................  

   

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

 

Zamawiający: 

Dzienny Dom 

„Senior – WIGOR” w Zawadce 

Zawadka 21, 38-100 Strzyżów 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone z pominięciem 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710 t.j. ze zm.), ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość progów wskazanych w art. 

2 ust. 1 ustawy p.z.p., jednak udzielane jest z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 

27 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (tj. z 2022 r. poz. 1634 t.j. ze zm.).  

„Oferta w postępowaniu na świadczenie usługi przewozu osób do Domu „Senior-WIGOR” 

w Zawadce i trasę powrotną do miejsca zamieszkania w 2023r.”  

Ja/My, niżej 

podpisany/i,……………………………………………………………………………............... 

działając w imieniu na rzecz……………………………………………………………………. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia…………………........... za kwotę:  

Cena netto …………………………..za 1 km (słownie:………………) 

Stawka podatku VAT %......, wartość podatku VAT…………….. zł 

Cena brutto …………………………za 1 km (słownie:………………) 

2. Szacowana ilość dni ……………………………………….. 

3. Łączna dzienna liczba kilometrów wynosi ok - ………………. 

4. Cena netto całego zamówienia ………………………………………………………………….. 

5. Cena brutto całego zamówienia…………………………………………………………………. 

2.Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od…………  do ………………… 

3.Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert.  

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

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

              miejscowość i data                     /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania ofert 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE OSPEŁNIENIUWARUNKÓW WPOSTĘPOWANIU 

 

Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………… 

 

Adres wykonawcy…………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość………………………………  

 data…………………………….. 

 

Oświadczam, że biorąc udział postępowaniu o zamówienie publiczne na: przewóz uczestników 

Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Zawadce w 2023 r., w okresie  od 01 stycznia 2023r. do 31 

grudnia 2023 r., spełniam warunki dotyczące: 

 

1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2.dysponowaniaodpowiednimpotencjałemtechnicznymorazosobami zdolnymi o wykonywania 

zamówienia; 

 

 

 

………………………………………… 

 

(pieczątka i podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
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TRASA PRZEJAZDU BUSA 

 

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 

Transport do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce około godz. 7.30 

 

Rozpoczęcie trasy ze Strzyżowa  

  Strzyżów ul. Południowa 7/5 około 7.30 

- Godowa (w ustalonym miejscu 1 przystanek) 

- ul. Stobnicka 12 , (Strzyżów) 

- Żarnowa (2 przystanki w ustalonym miejscu) 

- Żarnowa (obok szkoły podstawowej) 

- ul. Działy 9, (Strzyżów) 

- ul. Grunwaldzka (Strzyżów) 

- ul. Zawale obok basenu (Strzyżów) 

- ul. Daszyńskiego (przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2) 

- ul. 1 go Maja (przy  – stadionie) 

-  Wysoka Strzyżowska (5 przystanków nr 506, 421, 419, 359  oraz nr 94) 

- Dobrzechów (przystanek autobusowy przy skręcie na „Kolonię”) 

- Grodzisko  (obok szkoły) 

 

Trasa powrotna do miejsca zamieszkania podopiecznych około godz.15.00 

- Zawadka (Dzienny Dom „Senior-WIGOR”) 

- Grodzisko (obok szkoły) 

- Dobrzechów (przystanek autobusowy przed skrętem na „Kolonię”) 

- ul .Daszyńskiego (przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2) 

- ul. Zawale (obok basenu) 

- ul. Działy 9 

- ul. Grunwaldzka (Strzyżów) 

 

- Żarnowa (2 przystanki w ustalonym miejscu) 

- Żarnowa (obok szkoły) 
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- ul .Stobnicka 12 

- Godowa (w ustalonym miejscu 1 przystanek) 

- ul. Południowa 7/5 

- Wysoka Strzyżowska (94, 359, 419, 421, 506) 

 

 

Łączna trasa: ok. 120 km 

 

UWAGA!!! 

Możliwe będą niewielkie zmiany w trasie uzależnione od miejsca zamieszkania nowych podopiecznych 

oraz usytuowania bazy wyjazdowej zleceniobiorcy 
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Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 

UMOWA NR ……./2023 

zawarta w dniu ………………… r. w Zawadce w rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego 

o udzielenie zamówienia na świadczenia usługi przewozu osób z miejsca zamieszkania lub innego 

wyznaczonego miejsca do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce, pomiędzy Gminą Strzyżów, 

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, NIP 819-15-62-982, reprezentowaną przez Panią Annę 

Kozaczka, p.o. .Kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce, zwanym dalej 

Zamawiającym,  

a  

……………………………………………. 

reprezentowanym przez …………………………………………………….. 

zawarta została umowa następującej treści:  

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi: 

przewozu osób z miejsca zamieszkania lub innego wyznaczonego miejsca do Dziennego Domu „Senior-

WIGOR” w Zawadce.  

§2 

Okres obowiązywania niniejszej umowy ustala się od dnia ……………roku do dnia …………roku.  

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie uprawnienia przewidziane prawem do wykonania usług 

objętych niniejszą umową a w szczególności posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego 

osób oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie.  

§ 4 

1. Do realizacji przewozów, Wykonawca przeznacza następujące pojazdy:  

1) Marka ……..model……, nr rejestracyjny………., rok produkcji…………………… 

2) Marka ……..model……, nr rejestracyjny………., rok produkcji…………………… 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii dokumentów, 

potwierdzających dokonanie okresowych przeglądów oraz ubezpieczenia OC pojazdów.  

2. Dzienna liczba kilometrów wynosi ok. 120 km. Dzienna i miesięczna liczba kilometrów może ulec 

zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Zamawiającym.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, w przypadku wydłużenia trasy spowodowanego ewentualnymi objazdami 

i czasowymi utrudnieniami na drogach, a także remontami dróg. 

 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji usługi o której mowa w § 1 strony ustalają cenę usługi na kwotę …..... zł brutto za 

1 km (słownie ….........................................................................................) 

2. Podana w ust. 1 cena za 1 km przewozów będzie obowiązywała przez cały okres trwania niniejszej 

umowy. 
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3. Długości tras przewozu liczone są od punktów wskazanych przez Zamawiającego. Koszty dojazdu 

Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu dowozów nie obciążają 

Zamawiającego.  

 

§ 6 

 

1. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca za faktycznie wykonane 

przewozy z rzeczywistą liczbą przejechanych km. 

2. Faktury, o których mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca będzie wystawiał na: 

Nabywca: Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów NIP 819 15 62 982     

Odbiorca: Dzienny Dom „Senior-WIGOR” Zawadka 21, 38-100 Strzyżów 

3. Należność Wykonawcy zostanie przekazana w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt paliwa w ilości niezbędnej na przejazd 

zaplanowana trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi 

odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie 

w celu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy. 

3. Trasa przewozu stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenie go przez policję lub inne organy 

do tego uprawnione do jazdy, wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie 

natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego 

środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny w terminie godziny plus szacunkowy czas 

dojazdu do miejsca postoju pierwotnego środka transportu od siedziby Wykonawcy. 

 

2. W przypadku braku dostarczenia środka transportu zastępczego Wykonawca będzie ponosił koszty 

transportu zastępczego Wykonawca będzie ponosił koszty transportu wszystkich uczestników 

przewozu na trasie opisanej w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

§9 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów sanitarnych wynikających z wytycznych 

Organów Administracji Publicznej oraz przepisów obowiązujących w czasie epidemii wirusa COVID-

19, w tym m.in. zapewnienia środków dezynfekcji, dezynfekcji wszelkich pomieszczeń oraz 

zapewnienia dystansu społecznego. 

 

§ 10 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących wykonania zadania 

w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

a) możliwych odstępstw od podanego harmonogramu przewozów 

b) wystąpienia zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających 

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, w szczególności związanych 

z utrzymywaniem się stanu epidemii na terenie Polski. 
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3) cofnięcia lub wygaśnięcia licencji Wykonawcy na krajowy transport drogowy. 

Zamawiający dokona powyższych zmian uwzględniając powyższe okoliczności.  

 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo stałej kontroli funkcjonowania przewozów i prawidłowości świadczonych 

usług na trasach objętych niniejszą umową. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 

w przypadku: 

1) gdy wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, a zwłaszcza jeżeli wykonawca korzysta 

z taboru zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu osób przewożonych, oraz nie przestrzega 

ustalonego rozkładu jazdy,  

2) Wykonawca powierzył bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonanie niniejszej umowy 

innemu podmiotowi, 

3) jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dokona wymiany taboru na tabor o gorszych 

parametrach niż oferowane, 

4) niewykonania kursów. 

§ 12  

W przypadku nie wywiązania się z przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminach uzgodnionych 

ze Zamawiającym, zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy. 

§ 13 

Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku nie dojścia 

do porozumienia, rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§14 

 

Wypowiedzenie umowy może być dokonane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, lub natychmiastowo w przypadku naruszenia warunków umowy. 

 

 

§15 

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniodawca:                                                                                 Wykonawca:  

 

 

 


