
 

Znak sprawy: MOSIR/ŚWUSŁ/03/2021                                    Pińczów, dnia 11.03.2021 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów w imieniu którego działa Kierownik Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie, działając na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) art. 

22 ust. 1 p. 1, zaprasza do złożenia oferty na: 

 

„Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Miasta Pińczów na okres od 

zawarcia umowy do 01.10.2023 r” 

 

Zamawiający: 

 

Nabywca: 

Gmina Pińczów 

Ul. 3 Maja 10 

28-400 Pińczów 

NIP: 662-176-15-14,  

REGON: 291009840 

 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie 

ul. 7 Źródeł 7  

28-400 Pińczów  

NIP:662-18-19-774 

REGON: 366821058 

 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób w ramach 2 zadań: 

Zadanie 1: Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Miasta Pińczów na trasie 1; 

Zadanie 2: Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Miasta Pińczów na trasie 2; 

Każde z zadań będzie realizowane pojazdami Gminy. Autobusy zostaną przekazane w 

wynajem nieodpłatny Wykonawcy, który będzie świadczył wskazaną usługę transportu 

miejskiego regularnego.  Wynajęcie autobusów będzie uregulowane  odrębna umową wraz z 

ich przekazaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autobus zastępczy w przypadku awarii lub 

serwisowania autobusu przekazanego przez Gminę 

 

1.1. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania obejmuje: 

Przewóz osób na poniżej rozpisanej trasie: 

Zadanie 1: Trasa 1   

Wyjazd z Dworca PKS 

Przystanek przy „Ludwiku” dalej do ulicy Przemysłowej 

Przystanek ulica Przemysłowa przy dawnym „Vikor” , 



 

Przystanek ulica Przemysłowa przy „ Gomar” 

Przystanek przy skrzyżowaniu z ulicą Nowa Wieś (przy Regeście) dalej Zjazd do rynku 

przejazd w koło rynku zatrzymanie przy „Ludwiku” dalej 

Przejazd w koło Rynku ulicą 1 Maja  

Przystanek przy „ZUS "dalej do ulicy Wiosennej do ulicy Łąkowej do ulicy Kluka  

Przystanek przy skrzyżowaniu z Łąkową, dalej ulicą 1 Maja do przystanku przy „ Ludwiku” 

dalej przejazd w koło Rynku powrót na dworzec PKS 

Zadanie 2: Trasa 2 

Wyjazd z dworca PKS 

Przystanek przy „ Ludwiku „ dalej Batalionów Chłopskich 

Przystanek przy sklepie „ Biedronka” dalej w ulicę 7 Źródeł 7 

Przystanek przy sklepie „ Lewiatan” dalej ul. Grunwaldzka 

Przystanek na ulicy Grunwaldzkiej dalej w ulicę Sikorskiego 

Przystanek końcowy na ulicy Sikorskiego 

Powrót autobusu ta samą trasą. W Rynku musi objechać w koło parku i zatrzymać się przy 

„Ludwiku” , następnie powrót na dworzec PKS. 

 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

 

Zadanie 1 

 

1.2.1. Ilość kursów w ciągu: 

a) dnia roboczego (poniedziałek – piątek) to 70 kursów -   ilość kursów nie może ulec 

zmniejszeniu, 

 

1.2.2. Łączna miesięczna ilość kilometrów wykonanych podczas kursów wynosi około 2 646  

km. 

Zamawiający informuje, że 1 kurs, o którym mowa w Zaproszeniu, to przejazd na trasie                   

wskazanej w pkt 1.1. 

W sobotę, niedzielę oraz dni świąteczne (tj. święta kościelne i państwowe oznaczone 

czerwoną kartką w kalendarzu) Wykonawca nie świadczy usługi przewozu. 

 

1.2.3.W trakcie świadczenia usługi Zamawiający przewiduje wykonanie kursów przez 

Wykonawcę  w ciągu 22 miesięcy, świadczenie usługi rozpocznie się od dnia 01.01.2022 r.  

na około 58 212,00 km, do których planuje się dopłatę ze strony Zamawiającego do jednego 

kilometra. Zamawiający informuje, że ilość kursów nie może ulec zmniejszeniu. 

 

Zadanie 2 

1.2.1. Ilość kursów w ciągu dnia roboczego (poniedziałek – piątek) to 70 kursów -   ilość 

kursów nie może ulec zmniejszeniu, 

 

1.2.2. Łączna miesięczna ilość kilometrów wykonanych podczas kursów wynosi około 1764  

km. 

Zamawiający informuje, że 1 kurs, o którym mowa w Zaproszeniu, to przejazd na trasie                   

wskazanej w pkt 1.1. 

W sobotę, niedzielę oraz dni świąteczne (tj. święta kościelne i państwowe oznaczone 



 

czerwoną kartką w kalendarzu) Wykonawca nie świadczy usługi przewozu. 

 

1.2.3. W trakcie świadczenia usługi Zamawiający przewiduje wykonanie kursów przez 

Wykonawcę w ciągu 22 miesięcy świadczenie usługi rozpocznie się od dnia 01.01.2022 r.  na 

około 38 808,00 km, do których planuje się dopłatę ze strony Zamawiającego do jednego 

kilometra. Zamawiający informuje, że ilość kursów nie może ulec zmniejszeniu. 

 

Proponowany Harmonogram wyjazdów z Dworca PKS dla obydwu zadań 
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1.3. Wskazana w pkt 1.2 na każdym zadaniu ilość kilometrów może ulec zmianie jedynie                           

w przypadku gdy : 

a) nastąpią nieprzewidziane okoliczności związane z remontami dróg lub 

nieprzejezdnością dróg,           

b) z innych przyczyn niezależnych od stron, po których prowadzi trasa przejazdu. 

 

1.4. Przewóz osób będzie się odbywał w ramach transportu publicznego i obowiązywał 

będzie  około   22 miesięcy, tj. do 01.10.2023r. 

1.5. Zamawiający żąda, aby zastępcze pojazdy, którymi świadczona będzie usługa, były 

przystosowane i dopuszczone do przewozu osób, a ich stan techniczny musi być zgodny z 

przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). 

1.6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 

lub serwisowania pojazdu przekazanego przez Gminę : 

a) sprawnego technicznie pojazdu z aktualnym przeglądem, który nie będzie starszy niż 

10 lat, emisja spalin minimum EURO 4, długość autobusu minimum 10 mb., w okresie 

niskich temperatur zapewnienie ogrzewania pojazdów podczas jazdy i postojów. 

b) stosowania cen biletów ulgowych ustalonych na podstawie odpowiednich przepisów, 

c) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody pasażerów, 

d) w przypadku awarii pojazdu niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, 

e) zapewnienia wykwalifikowanych kierowców. 

1.7. Zamawiający informuje, iż pojazdy, którymi będzie świadczona usługa mają być 

ogólnodostępne. Będą zatrzymywały się na istniejących przystankach po uprzednim 

uzyskaniu zgody zarządcy na korzystanie z wymienionych w pkt. 1.1. przystankach, 

ewentualnie nowych, wskazanych przez Zamawiającego. 

1.8. Przewóz osób będzie wykonywany zgodnie z ustalonym szczegółowym rozkładem jazdy, 

sporządzonym wg przepisów z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 



 

Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 202) i ogólnym rozkładem jazdy Zamawiającego. Zamawiający udostępnia 

ogólny rozkład jazdy, który jest propozycją do ustalenia szczegółowego rozkładu jazdy przez 

Wykonawcę. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego szczegółowo rozpisany rozkład jazdy. Następnie, po zawarciu 

umowy, zobowiązuje się Wykonawcę do podania do publicznej wiadomości ww. rozkładu 

jazdy poprzez umieszczenie ogłoszeń na wszystkich wymienionych w rozkładzie 

przystankach. 

1.9. Przewóz osób będzie odbywał się z zastosowaniem biletów. Zamawiający informuje,  iż 

należność za przejazd będzie pobierana przez Wykonawcę zgodnie z cennikiem opłat, z 

zastosowaniem cen biletów ulgowych ustalanych na podstawie odpowiednich przepisów przy 

czym cena biletu normalnego nie może przekroczyć 3 zł  (kwota uwzględnia podatek od 

towarów i usług). Pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu 

wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących, tj.  art. 18b ust. 1 pkt. 4 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 58.). 

 

II. Termin realizacji zamówienia: 

od dnia 01.01.2022 do dnia 01.10.2023 r. z możliwością przedłużenia umowy stosownym 

aneksem  

 

III. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 
Opis warunków podmiotowych w zakresie: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Wykonawca zobowiązany jest posiadać licencję na wykonanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2140.). 
 

IV. Kryterium oceny ofert 
1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu (muszą zostać 

dostarczone wszystkie dokumenty żądane przez Zamawiającego w pkt. V), Zamawiający dokona 

oceny ofert na podstawie  kryterium: 

 

Nr 

kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 
Cena brutto ryczałtowa za 1 km wykonywania usługi 

  
100% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                                

w postępowaniu: 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego zaproszenia. Ocenie podlega cena ryczałtowa brutto za 1 km. Przy 

dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, upusty 

i podatek od towarów usług. 

2. Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 

z 2019 poz. 2140.). 



 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwa wymienione w pkt. I.1 

zadania (Zadanie 1, Zadanie 2 ), a Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość 

zadań. 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty: 

Oferty należy składać: do dnia 19.03.2021r. r. do godziny 11
00

  na załączonym formularzu 

ofertowym w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Świadczenie usługi przewozu osób dla 

mieszkańców Miasta Pińczów” – nie otwierać przed 19.03.2021 r. godz. 11
30

 . Ofertę należy 

złożyć osobiście w siedzibie: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Siedem Źródeł 7, 28-400 Pińczów 

(sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego pocztą lub kurierem. 

Uwaga: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

Zamawiający dokona badania i oceny oferty, informując o wyborze oferty najkorzystniejszej 

każdego z oferentów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. Termin otwarcia ofert  19.03.2021r. godz. 11
30

. 

VIII. Sposób przygotowania oferty zawartości oferty: 

1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

2.Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w rozdz. V.   

3.Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

 

W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zostanie poinformowany                                     

o konieczności przedłożenia następujących dokumentów celem podpisania umowy: 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 

1.1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, które będą kierowały pojazdami, 

1.2. zezwolenie na przewozy regularne, 

1.3. szczegółowy rozkład jazdy, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie 

rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 202) oraz ogólnym rozkładem jazdy 

Zamawiającego, 

1.4. umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej 

oferty, 

Wykonawca składający oferty na dwa zadania zobowiązany jest                                                              

do punktu 1 ppkt 1.1, 1.2, wykazać się różnymi dokumentami – tym samym 

pracownikiem można wykazać się tylko w jednym zadaniu. 

IX. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy 

złożyli ofertę najpóźniej  w terminie 7 dni od dnia składania ofert: pocztą tradycyjną lub 

pocztą elektroniczną podanymi w ofercie. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

XI. Informacje dodatkowe: 

1.  Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Kierownik MOSiR w Pińczowie Karol 

Krysiński tel.  4135 727 33 

2. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania oferty. 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

4. Każdy podmiot może złożyć ofertę na wszystkie dwa zadania, wypełniając formularz 

ofertowy dla każdej części osobno. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 



 

6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrzenia. 

XII. Informacja dotycząca 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”, informuję, że: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Pińczów, z siedzibą w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10,  28-400 Pińczów; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych 
danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 
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;   
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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 ***;   
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

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. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

*  Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
     o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  

integralności protokołu oraz jego załączników. 

 

Załącznik: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie wykonawcy o wystąpieniu o wydanie zezwolenia na wykonywanie 

przewozów regularnych na wybranej trasie – załącznik nr 2, 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3. 

 

         Zatwierdzam 

       Kierownik MOSIR  

                                                                                                    mgr Karol Krysiński 


