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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać 

w Świat w Ustrzykach Dolnych działań w zakresie – rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

z niepełnosprawnością zapraszamy do składania ofert 

 na  

„Usługę przewozu uczestniczek/ów na trasie DPS Moczary – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Ustrzykach Dolnych – DPS Moczary” 

I. Zamawiający: 

STOWARZYSZENIE WPROWADZAĆ W ŚWIAT  

: ul Gombrowicza 37, 38-700 Ustrzyki Dolne 

NIP: 689-12-09-212, REGON: 371161158 

: 13 471 18 37 

@: wtz.ustrzykidolne@op.pl 

: wtzustrzykidolne.pl 

II. Informacje ogólne: 

1. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom zapytania 

ofertowego. Oferta niezgodna z wymaganiami zamawiającego podlega odrzuceniu. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym 

jego etapie bez podania przyczyny, a także zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru 

którejkolwiek z ofert. 

4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U z 2020 r. poz. 288.). Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie z § 6 Regulaminu 

udzielenia zamówień publicznych w Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat. 

III. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu dla uczestniczek/ów w okresie od 1 lutego 2023 

r. do 31 stycznia 2024 r., na trasie DPS Moczary – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach 

Dolnych – DPS Moczary (23 kilometry w dwie strony). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2. 

IV. Sposób przygotowania oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń. 

2. Posiadają uprawnienia i niezbędną wiedzę do wykonania usługi. 

3. Akceptują treść projektu umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 
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4. Akceptują treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2. 

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków wymaga złożenia następujących 

dokumentów: 

1) Kserokopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami. 

2) Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zgodnie z zapisem w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego. 

3) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

zgodnie z zapisem w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach. 

VI. Kryteria oraz sposób oceny oferty/przykład: 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 CENA 100% 

1) Wartość punktowa w kryterium cena zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

𝐂 =
𝐂𝐧
𝐂𝐨

× 𝟏𝟎𝟎 

Gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie 

Cn – najniższa cena oferowana brutto z pośród ważnych ofert 

Co – cena oferowana brutto podana przez oferenta, dla którego wynik jest obliczany 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

telefonicznie o wyborze oferty i o terminie podpisania umowy. 

VII. Kontakt z Zamawiającym: 

Wszelkie informacje na temat usługi przewozu uczestniczek/ów na trasie DPS Moczary – 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – DPS Moczary można uzyskać od 

poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 13 471 18 37 w godzinach od 8:00 do 14:00 lub 

pod adresem e-mail: wtz.ustrzykidolne@op.pl. 

VI. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. 

Zamawiający określi dokładny harmonogram kursów dotyczących transportu uczestników na 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych na 3 dni przed rozpoczęciem wyjazdów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. W takiej sytuacji nowy termin kursu 

ustalony będzie w porozumieniu z wybranym Wykonawcą. 
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VII. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Wprowadzać w Świat, pod adresem: 

ul. Gombrowicza 37, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 26 stycznia 2023 r. do godziny 14:00. 

2. W przypadku korespondencyjnego składania ofert Wykonawca powinien zamieścić ofertę 

w kopercie, która powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

 

Stowarzyszenie Wprowadzać w Świat 

ul. Gombrowicza 37 

38-700 Ustrzyki Dolne 

 

„Usługa przewozu uczestniczek/ów na trasie DPS Moczary – Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – DPS Moczary” 

Oferta – nie otwierać przed 26 stycznia 2023 r. godzi. 14:00 

  

3. Dodatkowo powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

VIII. Klauzula Informacyjna RODO: 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
dla wykonawców w ramach Zapytania ofertowego – „usługę przewozu uczestniczek/ów na 

trasie DPS Moczary – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – DPS Moczary” 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie 

się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Wprowadzać w Świat” z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 

38 – 700 Ustrzyki Dolne. 

Z administratorem można się skontaktować: 

 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać 

w Świat w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki Dolne; 

 drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 13 471 18 37; 

 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: wtz.ustrzykidolne@op.pl. 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 

3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z procedurą 

ramach Zapytania ofertowego oraz w celu złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi przewozu 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  

w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora ustawowych obowiązków 

tj. w szczególności podatkowych i sprawozdawczych. 
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4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie 

papierowej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą 

zostać przechowywane przez okres 5 lat.  

5. ODBIORCY DANYCH 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu 

o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) PCPR w Ustrzykach Dolnych, 

b) Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, 

c) Krajowa Administracja Skarbowa, 

d) PFRON, 

e) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych - uzyskania od 

administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, 

uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 

RODO; 

2) Przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - żądania od 

administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania w sprawie złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi 

przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych. 

3) Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych 

osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na 

obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji związanej z procedurą 

Zapytania ofertowego oraz w celu złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi przewozu 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych. 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy  

lub miejsca domniemanego naruszenia (Urząd Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00 – 

193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00). 

5) Nie przysługuje Pani/Panu do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO. Jest to prawo do 

żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 
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6) Nie przysługuje Pani/Panu do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Jest to prawo do 

otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych 

dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych 

osobowych innemu Administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. 

7) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pni/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

8. NFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu złożenia oferty w związku 

z Zapytaniem ofertowym na „usługę przewozu uczestniczek/ów na trasie DPS Moczary – 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – DPS Moczary”. 

Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy uczestniczenia w procedurze Zapytania 

ofertowego na „usługę przewozu uczestniczek/ów na trasie DPS Moczary – Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – DPS Moczary”. 

Podanie danych jest również niezbędne do przyjęcia formularza ofertowego na wykonanie usługi 

przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych na codzienne zajęcia 

rehabilitacji społeczno-zawodowej w Ustrzykach Dolnych. 

9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

IX. Załączniki stanowiące integralną część: 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

3. Załącznik nr 3 Projekt umowy. 

Ustrzyki Dolne, dnia 19 stycznia 2023 r. 

Zatwierdzam: 

 


