
GMINA ROŹWEINICA 
37-565 ROŹWIENICA 

Roźwienica, 2018-07-02 
 

Numer sprawy: RG.271.PROG.13.2018  
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm) 
określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy RG.271.PROG.13.2018 ,  
nazwa zadania: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 - 2019. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usługi  związanej z dowozem i 
odwozem dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Roźwienica w oparciu o bilety 
miesięczne na regularnych liniach przewozowych prowadzonych przez Wykonawcę oraz 
usługa transportowa dotycząca przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia 
pozalekcyjne oraz wycieczki w promieniu do 100 km od siedziby danej szkoły.  
Miesięczna ilość biletów miesięcznych wynosi 246.  
Szacunkowa średnia ilość kilometrów do przejechania miesięcznie na dowóz i odwóz na 
zajęcia pozalekcyjne i wycieczki wynosi ok. 1 000 km.  
Ilość kilometrów dowozu na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki liczona będzie od siedziby 
szkoły do miejsca docelowego.  
Zamawiający nie dopuszcza liczenia kilometrów na dojazd z siedziby Wykonawcy 
(miejsca garażowania autobusu) do miejsca zbiórki przed wyjazdem na wycieczkę lub 
zajęcia pozalekcyjne  oraz powrotu na  miejsce zbiórki przed wyjazdem na wycieczkę 
lub zajęcia pozalekcyjne do miejsca garażowania autobusu jako trasy wykonywania 
usługi dowozu. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawiał rozliczenia miesięczne za 
wykonaną usługę.  
W przypadku  biletów miesięcznych zestawienie ilości sprzedanych biletów, a w 
przypadku dowozu na zajęcia pozalekcyjne ilość przejechanych kilometrów w każdym 
dniu dowozu potwierdzoną przez osobę odpowiedzialną w danej szkole za dowóz. 
Zamawiający wymaga aby usługa dowozu na podstawie biletów miesięcznych odbywała 
się według poniższego rozkładu:   
 
 

Trasa Ilość uczniów Przywóz uczniów 
godzinach 

TRASA  I - I KURS 

Węgierka - Mleczarnia -  4 6.45 



Węgierka - Szkoła 
Wola Węgierska -Skrzyżowanie 
Wola Węgierska – Szkoła 
Przystanek k/Wapiennika 
Przystanek k/Pęcaka 
Węgierka- Szkoła   

 
-15 

 
Do Szk. P. w Węgierce      - 25 

 
+ 1 do  Szkoły Podst. w Roźwienicy 
 

6.48 
6.55 
6.57 
6.59 
7.02 
7.08 

Chorzów k/kościoła 
Chorzów k/WDK 
Chorzów – koniec 
Tyniowice Szkoła 
Roźwienica – Szk.Podst. 

 
11 uczniów do  Szk. P. w Roźwienicy 
+ 5  uczniów do Szk. P. Tyniowicach. 
 
  

7.05 
 

7.08 
7.21 
7.25 

KURS II 

Roźwienica – Szk.Podst. 
Bystrowice k/Euro-Bud 
 
Bystrowice Szkoła 
Więckowice k/parku 
 Więckowice k/sklepu 
Więckowice k/P. Bielec 
Więckowice k/kapliczki 
Tyniowice Szkoła 
Bystrowice-parcelacja   
Roźwienica – Szk. Podst.   

 
17 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy 
  
+ 15 uczniów do Szk. P. w 
Tyniowicach 
+ 11 uczniów do Szk.P. w 
Tyniowicach 
+ 5 uczniów do  Szk. P. w Roźwienicy  
+ 5 do przedszkola w Bystrowicach. 
 
+ 2 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy 
+ 3 do przedszkola w Roźwienicy 

7.35 
7.42 

 
7.45 

 
 
 

7.50 
 

7.55 

TRASA II - I KURS 

Czudowice - Skrzyżowanie 
Czudowice - Przystanek PKS 
Czudowice -  przystanek PKS 

 
16 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy. 
 

7.05 
7.07 
7.09 

Cząstkowice - Szkoła 
Cząstkowice - Skrzyżowanie 
Roźwienica – Szk. Podst. 

 
26 uczniów do  Szk. P. w Roźwienicy 
+ 2 przedszkole w Roźwienicy  

7.10 
7.15 
7.20 

II KURS 

Wola Roźwienicka – Leśniczówka 
Wola Roźwienicka k/P. Płocicy 
Wola Roźwienicka - Przystanek PKS 
Wola Roźwienicka - Przystanek k/P. 
Branowskiego 
Wola Roźwienicka - Przystanek PKS   

 
31 uczniów do  Szk. P. w Roźwienicy. 
 

7.25 
7.28 
7.34 

 
7.36 

 
7.38 

Roźwienica - Zakład Stolarski 
Roźwienica – Szk. Podst. 

9 uczniów do  Szk. w Roźwienicy. 7.41 
7.45 

         III  KURS 

Rudołowice – Remiza 
Rudołowice – Sklep 
Rudołowice /Kolonia 

24 uczniów do  Szk. P. w Roźwienicy. 
 

7.40 
7.42 
7.45 



Roźwienica Szk. Podst. 

IV KURS 

Mokra + Słomianka 
Roźwienica  Szk. Podst. 

10+3  uczniów do  Szk. w 
Roźwienicy. 
 

7.50 
7.56 

V KURS 

Chorzów k/Kościoła -  
Tyniowice 
Tyniowice - Szkoła 

+  6 przedszkole w Tyniowicach 
 

8.14 
      8.30 

 
Łącznie  246 uczniów 
 
Zamawiający wymaga aby usługa dowozu na podstawie biletów miesięcznych odbywała 
się według powyższego rozkładu. 
 
Planowany odwóz dzieci i młodzieży po zajęciach pozalekcyjnych w dniach od 
poniedziałku do piątku, odbywał się będzie o godz. 16.00, na trasie Roźwienica - 
Rudołowice - Wola Roźwienicka - Cząstkowice - Czudowice - Bystrowice - Więckowice - 
Tyniowice - Chorzów. 
W przypadku dowozu na zajecie pozalekcyjne, ilość przejechanych kilometrów w 
każdym dniu dowozu potwierdzona przez osobę odpowiedzialną w danej szkole za 
dowóz. 
Ponadto jeden dzień w tygodniu, dowóz uczniów ze szkoły w Woli Węgierskiej do Sali 
gimnastycznej w Węgierce w ramach biletu miesięcznego.  
 
Uwaga. Godziny przywozu i odwozu uczniów mogą ulec zmianie po opracowaniu 
szczegółowego podziału godzin w poszczególnych szkołach. 
  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyn. 
 
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od terminu składania ofert. 
 
Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
wspólny Słownik Zamówień: 
60112000-6 (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 
60140000-1 (1) Nieregularny transport osób 
 
Termin wykonania zamówienia:  
Rozpoczęcie świadczenia usługi od 03.09.2018 r. zakończenie 30.06.2019 r.  
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.   
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 



przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 
zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  
 
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 
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 Roźwienica 37-565 
Roźwienica 1. 
 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Roźwienica jest Pan 
Jakub Kłak, kontakt: adres e-mail: iod.gmina@rozwienica.itl.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 na wykonanie 
„Dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 - 2019 
 Nr RG.271.PROG.13.2018 prowadzonym w trybie art. 4 ust.8 ustawy Pzp.. 
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp";  
 
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
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 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: 
-    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
-    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
-    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;  

mailto:iod.gmina@rozwienica.itl.pl


-    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: 
-    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. 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2018-07-12 do godz. 12:00 
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Roźwienica 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 
Pokój nr  2 
 
  Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu  16 622 58 
22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl     
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip  
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula   
tel.   16 622 58 22  
fax.    16 622 58 22   
w terminach w godzinach pracy zamawiającego  
  
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 Formularz cenowy  
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków  
Załącznik Nr 4 Wykaz taboru autobusowego 
Załącznik Nr 5 Projekt  umowy 
 
 
          / -- / 

_________________________ 
Wójt Gminy - Tomasz  Kotliński 
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