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Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu uczniów na zajęcia nauki pływania
Nowy Targ, 19 marzec 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie uczniów ze szkół prowadzonych przez
Gminę Nowy Targ na trasie szkoła/szkoły/ – basen, basen – szkoła/szkoły/.
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
NIP 7352833352 Regon 491892570
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie uczniów na zajęcia nauki pływania,
w ramach projektu " Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – nauka pływania
uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ w roku 2021”.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie uczniów szkół prowadzonych przez Gminę
Nowy Targ na trasie szkoła/szkoły/ – basen, basen – szkoła/szkoły/. Usługa będzie polegała na transporcie
30 uczniów plus 2 opiekunów autokarem z miejsca zbiórki (spod szkoły) na basen w Nowym Targu,
34-400 Nowy Targ, pl. Evry 4.
Miejsca zbiórki (szkoły w danych miejscowościach):
I etap w dniach od 12 kwietnia 2021 do 18 czerwca 2021 r.
•

Dębno, Knurów, Łopuszna – basen Nowy Targ

•

Dursztyn, Gronków - basen Nowy Targ;

•

Harklowa, Szlembark, Ostrowsko – basen Nowy Targ;

•

Waksmund, Łopuszna– basen Nowy Targ;

II etap w dniach od 27 września 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.
•

Krempachy, Nowa Biała - basen Nowy Targ;

•

Krauszów, Rogoźnik, Morawczyna, Pyzówka – basen Nowy Targ;

•

Klikuszowa, Obidowa – basen Nowy Targ;

•

Ludźmierz – basen Nowy Targ;

•

Lasek – basen Nowy Targ;
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Projekt zakłada 20 tygodni zajęć nauki pływania, które będą odbywać się w dwóch turach tj.
I tura: kwiecień – czerwiec i będzie obejmowała 10 tygodni zajęć, 1 kurs dziennie, 4 dni w tygodniu co
daje 40 kursów
II tura: wrzesień – grudzień i będzie obejmowała 10 tygodni zajęć, 1 kurs dziennie, 5 dni w tygodniu co
daje 50 kursów.
Razem 90 kursów
Zajęcia będą odbywały się; w I turze cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach od
11.30 – 13.00, w II turze pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 -13.00.
Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia autokaru na 30 min przed zajęciami we wskazanym
miejscu, dostarczenia dzieci na zajęcia na basenie, a po skończonych zajęciach odstawienia ich w miejsce
zbiórki.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (przez ofertę częściową należy
rozumieć możliwość świadczenia zamawianej usługi tylko w wybranych przez wykonawcę dniach).
4.
Zamawiający
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nie
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
I tura kwiecień – czerwiec;
II tura wrzesień – grudzień.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę we wszystkich wskazanych miejscach.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
batkiewiczjadwiga@ugnowytarg.pl , poczty, kuriera na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 lub
też dostarczona osobiście do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy, Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9 pok.309 do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 30 marca 2021 r., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej
oferty wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni za pośrednictwem: poczty elektronicznej,
poczty lub faksu.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
tel.: (0-18) 26 32 230, fax: (0-18) 26 621 52
http:// www.ugnowytarg.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. W związku z sytuacją epidemiologiczną zastrzega się przeprowadzenie projektu w terminie
późniejszym.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Jadwiga Batkiewicz tel. 182632230 oraz poprzez
email: batkiewiczjadwiga@ugnowytarg.pl
VIII. ZAŁĄCZNIK
1. Formularz ofertowy ( w PDF)

adres
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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:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowy Targ z siedzibą w Nowym Targ pod adresem
Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ;
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34–
400 Nowy Targ, email: iod@ugnowytarg.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów pozbawionych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Nowy Targ w roku 2021 znak: GPI-ZPI.271.2.3.2021
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
d) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
e) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
a)

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
f)

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.W przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane
osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące, wykonawca w celu zapewnienia, że wypełnił obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy
w postępowaniu, złoży wraz z ofertą oświadczenie na Załączniku Nr 1 o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

