
Zapytanie ofertowe nr 2/2022/C 

 

data publikacji zapytania: 06.06.2022r. 

 

Caritas Diecezji Łomżyńskiej stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w 

celu wyłonienia Wykonawcy na usługę przewozu dzieci i młodzieży w ramach wypoczynku 

wakacyjnego w 2022 roku. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Caritas Diecezji Łomżyńskiej ul Rybaki 1, 18-400 Łomża 

NIP: 7181458550, REGON: 040 102 838, strona internetowa: www.lomza.caritas.pl  

Tel/fax: +48 862162938;  

godziny urzędowania pn. - pt.: 7:30 ÷ 15:30,  

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego i ma na celu rozeznanie rynku w 

przedmiotowym zakresie oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Po złożeniu ofert i ich 

weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny dokonanej 

zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.  

III. Miejsce realizacji 

Usługa będzie realizowana na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego 

IV. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu dzieci i młodzieży z  opiekunami podczas 

wypoczynku wakacyjnego w  2022  – turnus około 250 x 7 turnusów = około 1750 osób. 

Przedmiot zamówienia zakłada następujące trasy przewozu w tą i z powrotem podczas turnusu : 

 

trasa I – Dowóz dzieci do/z miejsca wypoczynku: Ośrodek „CARITAS BLIŹNIM”, 18-414 

Nowogród, Ptaki 121. Planowane punkty zbiórki: Łomża, Kadzidło, Przytuły, Ostrołęka, 

Zambrów, Wysokie Mazowieckie. 

trasa II – Wycieczki autokarowe jednodniowe podczas wypoczynku:  

1. Ośrodek „CARITAS BLIŹNIM”, Ptaki 121 – Warszawa/ Ogród zoologiczny, Pałac 

Kultury i Nauki, Starówka  

2. Ośrodek „CARITAS BLIŹNIM”, Ptaki 121 – Ruciane Nida 

Orientacyjna liczba kilometrów oszacowana przez Zamawiającego to 800 km/turnus/ 250 osób. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym osobom bezpieczeństwa i higieny 

podczas transportu oraz świadczenia pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu. Środek transportu 

musi posiadać minimum 50 miejsc siedzących. Czas pracy kierowcy oraz postoju wliczony w 

cenę w ofercie. 

Przewozy uczestników projektu mogą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi 

wymaganiami techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo  o ruchu drogowym ( Dz. U. 

2017 r. poz. 1260 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawa o 

transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2200 ze zm.).                     

http://www.lomza.caritas.pl/


 

1. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2022 – sierpień 2022,  

Przewozy osób będą realizowane na podstawie przygotowanego przez Zamawiającego 

harmonogramu w uzgodnieniu z Wykonawcą.   

2. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

60112000-6 –usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

POZOSTAŁE WARUNKI: 

1. Wymagane jest aby Wykonawca: 

a) Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania krajowego transportu osób; 

b) Wykonawca posiadał aktualna polisę ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 

c) Wykonawca zachował należytą staranność przy realizacji zamówienia; 

d) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane były wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 

e) Pojazdy były czyste zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz; 

f) Pojazdy były w pełni sprawne technicznie, przystosowane do transportu co najmniej 

określonej w opisie przedmiotu zamówienia liczby osób, przy zapewnieniu wszystkim 

przewożonym osobom miejsc siedzących; 

g) Stan techniczny pojazdów spełniał warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodne z 

obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. 

h) W razie awarii własnego środka transportu bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do 

przewozu osób. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Oferenta 

kosztami za wynajem zastępczego środka transportu. 

 

2. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dojazd na miejsca 

zbiórek, ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie kierowcy).  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów,  

5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez ten sam 

podmiot więcej niż jednej oferty, odrzucone zostaną i pozostaną bez rozpatrzenia wszystkie 

oferty złożone przez danego Oferenta. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a. Złożą ważną ofertę wraz z załącznikami, 

b. Posiadają udokumentowane uprawnienia do wykonywania przewozu zgodnie z 

przepisami ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.  

c. Posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu osób oraz dokument 

potwierdzający posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków; 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo 

i kapitałowo z Zamawiającym. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  



z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,   

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. 

oświadczenia zostaną odrzuceni. 

 

VII. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Kryterium oceny i Waga punktowa: 

1. Cena – max. 85 punktów 

2. Gotowość świadczenia usługi – max. 15 punktów 

 

Lp = C + G  

gdzie: 

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie 

C –liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „cena oferty brutto za 1 

km 

G – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium gotowość świadczenia 

usługi 

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wygrywa oferta, która uzyska największą 

sumę punktów we wszystkich kryteriach. W przypadku, gdy dwie lub więcej uzyska dokładnie 

tę samą wartość punktową i będzie to wartość najwyższa, wybrana zostanie oferta o najniższej 

cenie 

 

Cena: 

Łączna liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto za przejazd 1 km” zostanie 

przyznana według następującego wzoru: 

 

Cena najniższa za przejazd 1 km  

spośród wszystkich ofert 

C    =        ----------------------------------------------------------------------------------  x 85 

                       Cena za przejazd 1 km z oferty badanej 

 

G-Gotowość świadczenia usługi: 

Łączna liczba punktów w kryterium „gotowość świadczenia usługi” zostanie przyznana według 

poniższego schematu: 

a. powyżej 4 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania – 0 pkt, 

b. od 2 do 4 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 10 pkt, 

c. poniżej 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 15 pkt, 

 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane do 2 miejsc po przecinku. 

 

 



VIII. Sposób wyboru oferty 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 

niniejszego Zapytania ofertowego.  

2. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za przejazd 1 km  

3. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  

4. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony. 

5. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej. 

6. Oferta, która spełni wszystkie wymagane warunki zamówienia, oraz która uzyska 

najwyższą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika 

z dokumentów rejestrowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne 

pełnomocnictwo. 

8. Oferta musi zawierać następujące elementy: 

a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  - załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego, 

c) Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 3 

 

Inne załączniki, które zostaną dołączone do oferty, wykraczające poza listę wskazaną 

powyżej – nie będą brane pod uwagę w procesie oceny. 

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

 

1. Termin składania ofert: 20.06.2022r. godz. 14.00  

2. Miejsce składania ofert: 

Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża 

w  godzinach: pn. -  pt.: 7:30 ÷ 15:30,  

 

Sposób składania ofert:  

A. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzach stanowiącymi Załącznik nr 1 -

3 do Zapytania Ofertowego, osobiście, pocztą, kurierem  

B. W przypadku nadania Oferty pocztą lub nadania oferty przesyłką kurierską decyduje data 

wpłynięcia Oferty do Zamawiającego. 

C. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Wykonawcy. 

D. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami przekazana osobiście, pocztą lub 

kurierem musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: 

• Nazwę i adres: Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża  

• Nazwę zamówienia: Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/2022/C  

• Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

• Dopisek „NIE OTWIERAĆ” 

 

 

 



X. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej 

oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie 

www.lomza.caritas.pl niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podania przyczyny. 

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 

5. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi z dołu na podstawie sporządzanej przez 

Wykonawcę faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego 

zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia oraz po przekazaniu 

Zamawiającemu wszelkiej wymaganej dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia. 

6. Płatność będzie dokonywana tylko za zrealizowane faktycznie kilometry. 

7. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty. 

8. Zamawiający zakłada możliwość negocjacji w przypadku przedstawionej 

najkorzystniejszej oferty, jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie środki finansowe. 

9. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, który zgodnie 

z kryteriami wyboru złożył najkorzystniejszą ofertę - Zamawiający zwróci się z 

propozycją podpisania umowy do kolejnego Wykonawcy, który zgodnie z oceną ofert 

złożył kolejną najkorzystniejszą ofert.   

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w przypadku poważnego naruszenia przez Wykonawcę warunków 

podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego zmiany, opóźnienia 

i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego 

harmonogramem. 

11. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do: 

a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi, realizacji przedmiotu 

umowy. 

b) pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej 

dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako: 

• realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego; 

• wszelkie ewentualne koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi 

wyłącznie Wykonawca; 

c) prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy; 

d) wystawienia faktury VAT/rachunku po uzgodnieniu z Zamawiającym;  

 

XI. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne 

Wytyczne mające zastosowanie do Projektu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku 

przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego 

w wysokości do 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z 

Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia 

stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 

Zamawiającego, 

http://www.lomza.caritas.pl/


c) zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram 

wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem, 

d) zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie 

finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności), 

e) okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej za którą Strony uznają na 

przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, 

strajki, blokady, przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, wody) czy 

epidemię/pandemię 

4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte    

wykonanie swoich zobowiązań, spowodowanych wystąpieniem siły wyższej. 

 

XII. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie Zapytania 

Ofertowego 

 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: Małgorzata 

Gutowska, tel. 600890522. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących przedmiotu 

zamówienia oraz procedury pod warunkiem złożenia ich na email: 

caritaslomzaa@gmail.com w terminie do 2 dni roboczych przed zakończeniem terminu 

składania ofert. 

 

XIII. Informacje dodatkowe  

 

1. 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”, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Łomżyńskiej; 18-400 

Łomża ul. Rybaki 1. 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Caritas Diecezji Łomżyńskiej: 

iodo.lomza@caritas.pl ; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie 

zasady konkurencyjności, prowadzonym na podstawie art.70-705 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025); 

d) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów; 

e) Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy 

a następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie 

zostały one uznane, jako najkorzystniejsze; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych 

danych będzie odrzucenie oferty;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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; 

i) 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.  

j) W celu wykazania, że Wykonawca wypełnił obowiązek informacyjne wynikający z art. 13 

lub art. 14 RODO, zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie wskazane w załączniku nr 5 - 

dotyczy Wykonawców, którzy posługują się danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio 

lub pośrednio od osób fizycznych 

 

XIV. Załączniki do Zapytanie Ofertowego: 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2022/C 

 

Formularz oferty 

Dane oferenta: 

 

Nazwa: ………………………………………………………………….………………………. 

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………….. 

Telefon / fax: ……………………………………adres e-mail: ………………………………… 

NIP: ………………………………………REGON: ………………………………………….. 

 

Oferta dotyczy Zapytania Ofertowego nr 2/2022/C -  usługa przewozu dzieci i młodzieży z  

opiekunami podczas wypoczynku wakacyjnego w  2022 -   opublikowanego w dniu 06.06.2022r. 

na stronie www.lomza.caritas.pl.,  

Oferta cenowa brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 

Proponowana cena brutto za 

1 km transportu 

 

……………………………………………………………….. 

Proponowana cena netto za 1 

km transportu 

 

……………………………………………………………….. 

Deklaruję gotowość świadczenia usług w terminie:  

powyżej 4 dni od powiadomienia o miejscu, dacie i godzinie usługi,  

od 2 do 4 dni od powiadomienia o miejscu, dacie i godzinie usługi,  

poniżej 2 dni od powiadomienia o miejscu, dacie i godzinie usługi,  

Oświadczenia Wykonawcy : 

1. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/y, że kwota brutto wymieniona w ofercie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty 

Wykonawcy związanie z realizacją przedmiotu zamówienia, którego dotyczy Zapytanie 

ofertowe nr 2/2022/C 

3. Oświadczam/y, że dysponujemy potencjałem technicznym, organizacyjnym i kadrowym, 

odpowiednim do realizacji zamówienia oraz spełniamy wszystkie wymagania prawne niezbędne 

do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i 

wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

6. Oświadczam/y, że posiadamy udokumentowane uprawnienia do wykonywania przewozu zgodnie 

z przepisami ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.  

7. Oświadczam/y, że posiadamy licencję na wykonywanie krajowego transportu osób oraz dokument 

potwierdzający posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
 - Załącznik  nr   2  -  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych    

   przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

………………………………..                          ………………………………………… 
miejscowość, data,      podpis i pieczątka imienna 

     pieczęć firmowa Wykonawcy osoby upoważnionej 

http://www.lomza.caritas.pl/


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2022/C 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych osobowych  

z Zamawiającym 

 

Dane oferenta: 

 

Nazwa: ………………………………………………………………….………………………. 

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………….. 

Telefon / fax: ……………………………………adres e-mail: ………………………………… 

NIP: ………………………………………REGON: ………………………………………….. 

 

Składając ofertę na świadczenie usługi przewozu osób  zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 

2/2022/C opublikowanego w dniu 06.06.2022r. na stronie www.lomza.caritas.pl 

 

oświadczam/y, że nie jestem (jesteśmy)  powiązani osobo i kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO,   

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

………………………………..            ……………………………….. 
miejscowość,  data,      podpis i pieczątka imienna pieczęć  

firmowa Wykonawcy osoby upoważnionej 

  



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/2022/C 

 

Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Dane oferenta: 

 

Nazwa: ………………………………………………………………….……………….…… 

Adres siedziby: ………………………………………………………………….…………… 

Telefon / fax: ……………………………………adres e-mail: …………………..………… 

NIP: ………………………………………REGON: ……………………………………….. 

 

 

Składając ofertę na świadczenie usługi przewozu osób  zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 

2/2022/C opublikowanego w dniu 06.06.2022r. na stronie www.lomza.caritas.pl 

oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 

 

 

……………………………..               ……………………………….. 
miejscowość, data,                 podpis i pieczątka imienna pieczęć  

                                                                                                               firmowa Wykonawcy osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


