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Lipie 12.12.2022 r.

zP .271.1.59.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

postgpowanie w trybie zapytaria o ceng dla zam6wienia poniZej 130 000 zlotych

ZAMAWIAJACY:
Gmina Lipie
ul. Czgstochowska 29,

42-165 Lipie
1e1.343188032

e-m ai I : s ekr etaiat@uglipi e. pl
www.lipie.pl
NIP: 5742055022, REGON: I 5 I 398304

II. PRZEDMIOT ZAM6WINXIA:

Przedmiotem zam6wienia jest przewilz skazanych z Zakladu Karnego w Sierakowie do

i z Urzgdu Gminy w Lipiu

Opis przedmiotu zam6wienia:

l) Przew6z skazanych z Zakladtt Kamego w Sierakowie do i z Urzg&l Gminy w Lipiu do
pracy od godz. 6.00 do 16.00

2) Wykonawca zobowi4zuje sig do zapewnienia skazanym odpowiednich warunk6w
bezpieczeristwa i higieny w czasie transportu oraz niezbgdnej obslugi. Zapewnienie
bezpieczehstwa liczone jest od chwili odbioru skazanych z miejsca transportu.

3) Przedmiot zam6wienia bgdzie wykonywany w terminie od 02.01 .2023 r. do 3l .12.2023 r.

i wykonywany bgdzie we wszystkie dni robocze. Szacunkowa iloS6 dni roboczych dowozu
w 2023 r. wynosi - 250 dni

4) IloS6 przewo2onych skazanych: do 8 skazanych

5) Dzienna trasaprzejazdu : Sierak6w - Lipie 44km

Lipie - Sierak6w 44krn

tr-qczna dzienna trasa przejazdu - 88 km

6) Licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego nr licencji .

z dnia



4. Kryteria wyboru ofert: najnihszacena

5. Zabezpieczenianale2ytego wykonania umowy (wadium itp.): nie dotyczy;

6. Osoby upowaZnione do kontaktu:

Olga Kowalska - Urzqd Gminy Lipie tel. 34 3188032-35 wew. 46

Beata SoSniak -Urz4d Gminy Lipie, tel.34 3188032-35 wew. 39

III. SPOS6B PRZYGOTOWATITA OFERT, MIEJSCE ORAZ TERMIN
SKLADANIA OFERT:
Ofertg nale?y wypelnid na formularzu oferty b4d2 formularzu wlasnym wykonawcy treSci4

odpowiadaj 4cym fo rmul arzo wi Z artawiaj 4ce go.

Oferty w nieprzejrzystej i opieczgtowanej kopercie z dopiskiem: ,,Przew6z skazanych z
Zakladu Karnego w Sierakowie do i zUrzgdu Gminy w Lipiu" nalely sklada6 w Sekretariacie
Urzgdu lub przesla6 na adres: Urz1d Gminy Lipie, 42-165 Lipie, ul. Czgstochowska 29 lub
przeslae, faksem na numer 34 318 80 32 lub pocztq elektronicznq na adres
przetargi@uglipie.pl do dnia 16.12.2022 r. do godziny 10.00

Oferty zlohone po terminie bgd4 zwr6cone oferentom bez rozpatrzenia.

rv. oBowr4zEK TNFORMACYJNY WYNIKAJACY Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 2l kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku zprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rczporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L ll9 z
04.05.2016, str. l), dalej ,,RODO", informujg, Ze:

1. Administratorern Pani/Pana danych zbieranvch i przetwaruanych przez [Jrz1d Gminy
Lipie jest W6jt Gminy Lipie z siedzib4 ul. Czgstochowska 29, 42-165 Lipie, tel.: 34
31 88 032, adres e-mail: sekretatiat@uglipie.pl

2. Funkcjg Inspektora Ochrony Danych pelni pan Marcin Karpik, tel.34 318 80 32,wew.
36, e-mail: iod@lipie.pl.

3. PaniiPana dane osobowe przetwarzane bEd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwi1zanym z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego ,rPrzewflz
skazanych z Zal<ladu Karnego w Sierakowie do i z Urzgdu Gminy w Lipiu"
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bEde osoby lub podmioty, kt6rym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oruz art.96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych, dalej ,,ustawa
Pzp";

5. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeheli
czas trwania umowy przel<racza 4 lata, okres przechowywania obejmuj e caly czas
trwania umowy. Zgodnie z Rozporz4dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18
stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialaria archiw6w zakladowych
(D2.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe bEdq przechowywane w



archiwum zakladowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam6wieri
publicznych oraz 10 lat w przypadku um6w zawartych w wyniku postgpowania w
trybie zam6wieri publicznych. W przypadku dofinansowania zam6wienia ze 6rodk6w
zewtgtrznych dokumentacja zam6wieri publicznych oraz umowa zawarta w wyniku
postgpowania bgd4 przechowywane przez okres okre5lony zgodnie z wytycznymi
projektu, z kt6rego uzyskano dofinansowanie;

6. Obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotycz1cych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwiqzanym z udzia\em w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w
spos6b zattomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:
. na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz4cych;
. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych*;
. na podstawie art. l8 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczenia

przetwxzartia danych osobowych z zastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna PanilPan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych
narusza przepisy RODO;

9. Nie przysluguje Pani/Panu:
. w zv,nqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych

osobowych;
. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
. na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzartia danych

osobowych, gdyL podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

* llyjainienie: skorzystanie z prava do sprostowania nie moZe shttkowat zmianq wynilu postgpowania o udzielenie

zamdwienia publicznego ani zmianq postanowieri umory w zaktesie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e naruszat

int e gr aln o i c i pr o t okolu or az j e go z al qcz ni k6w.
** Ilyjainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze irodkiw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z

uwagi na wa2ne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paitstwa czlonkowskiego.

v. zAL|czNIKI DO ZAPYTAI\IA OFERTOWEGO:
l. Formularz ofertowy.

2. OSwiadczenie

3. Projekt umowy

2
B Wieloclt"


