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 Kłobuck, dnia 23.11.2022 r. 

 

POWIAT KŁOBUCKI 

reprezentowany przez ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na: 
 

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej  

na terenie Powiatu Kłobuckiego”. 

(Znak sprawy: IR.272.2.13.2022) 

 

 
 

Postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości poniżej 431 000 euro, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 

2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 4 oraz art. 7 pkt 35 powołanej ustawy. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Zamawiającym jest Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego. 

Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 

42-100 Kłobuck, tel. 34/310-95-00, fax. 34/310-95-07, e-mail: starostwo@klobuck.pl, 

NIP: 574-20-56-518. 

Adres strony internetowej na której udostępniane będą dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.bip.klobuck.pl, 

w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/INNE. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, każda z nich stanowi odrębny 

przedmiot zamówienia.  

Linie komunikacyjne na których ma być świadczona usługa: 

część 1  Przystajń – Kłobuck, 

część 2  Julianów – Kłobuck, 

część 3  Krzepice-Praszczyki, 

część 4 Rębielice Królewskie – Krzepice, 

część 5  Janiki – Kłobuck, 

część 6     Popów – Kłobuck, 

część 7     Biała-Grodzisko 

3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do 

niniejszego Zaproszenia oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do 

niniejszego Zaproszenia. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający nie 

określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu Wykonawcy. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności  

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca  

1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

6. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

dotyczy osób wykonujących czynności kierowania pojazdem w zakresie realizacji 

zamówienia.  

7. Zamawiający zwany jest dalej Zamawiającym lub Organizatorem. 

8. Wykonawca zwany jest dalej Wykonawcą lub Operatorem. 

9. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku  

Zamówień (CPV):   

Główny przedmiot: 

− 60112000-6 usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   
 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie  

od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

http://www.bip.klobuck.pl/
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie 

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, 

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.). 

 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Operator przy wykonywaniu usług 

przewozowych będzie korzystał wyłącznie z autobusów, które spełniają 

wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) i przepisach 

wykonawczych do wymienionej ustawy oraz spełniają co najmniej normę EURO 

5.   

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1. Wykonawca podlega wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane 

w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

2. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 1 

podlegają:  

1)   wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 

Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i 

rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 

środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. 

UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa 

w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

powołanej ustawy; 

2)  wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 

maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na 

Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 

20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 

17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo 

wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na 

ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

3)   wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
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37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi 

w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. 

zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w 

sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany 

na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 1 następuje na okres trwania ww. 

okoliczności. 

4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w 

pkt 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. 

5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 

decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

 

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Zaproszenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: nie podlega 

wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia należy 

złożyć wg wymogów załącznika nr 3 i 4 do niniejszego Zaproszenia. 

3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu 

osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.). Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać 

spełnienie odpowiednio warunku określonego w dziale IV ust. 1 lit. a) Zaproszenia.  

 

VII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422 z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem 

wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 2– 3. 

Zamawiający podaje dane kontaktowe do kontaktów z Wykonawcami, e-mail: 

starostwo@klobuck.pl, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13,  

42-100 Kłobuck. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
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w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ MODYFIKACJI 

TREŚCI ZAPROSZENIA. 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem  

o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również 

drogą elektroniczną na adres: starostwo@klobuck.pl w formie edytowalnej, gdyż skróci 

to czas udzielania wyjaśnień. 

2. Zamawiający jest uprawniony do udzielania wyjaśnień w każdym czasie, jak również 

może odmówić ich składania. Każda taka czynność zostanie opublikowana przez 

Zamawiającego na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl. 

 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na załączniku nr 2 do 

Zaproszenia oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 

1) Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na 

załączniku nr 3 do Zaproszenia, 

2) Wypełnione oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia na załączniku nr 4 do Zaproszenia; 

3) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,  

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być załączone w 

formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopi. 

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352),  

a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie 

wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 

lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy 

albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez 

Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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7. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 
1. Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego w Kłobucku przy Rynek im. Jana Pawła 

II 13 - kancelaria pok. nr 25, w terminie do dnia 5 grudnia 2022 roku,  

do godziny 10:00. Godziny pracy Kancelarii: we wtorki od godz. 8:00 do godz. 

16:00, w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel) od godz. 7:30 do 

godz.15:30. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Starostwo Powiatowe  

w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck oraz opisane: 

 

 nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy 

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku 

Rynek im. Jana Pawła II 13 

     42-100 Kłobuck 

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego”. 

Oferta przetargowa, nie otwierać przed dniem 5.12.2022 r., godz. 11:00. 

 

Osoba dostarczająca ofertę może uzyskać potwierdzenie jej złożenia na 

przygotowanym przez siebie dokumencie informującym o złożeniu oferty. W celu 

potwierdzenia złożenia oferty, Zamawiający sugeruje wykonanie fotografii 

opakowania zewnętrznego zawierającego adnotacje o dacie i godzinie wpływu 

oferty. 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia  

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 

„ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". 

Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Ks. Skorupki 46  

w Kłobucku, w pokoju nr 214, w dniu 5.12.2022 r. o godzinie 11:00. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.bip.klobuck.pl informację z otwarcia ofert. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym 

Zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla 
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prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne 

opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i stosować się do Uchwały 

Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie powiatu kłobuckiego 

oraz sposobu ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w tych 

przewozach, stanowiącej załącznik nr 4 do Zaproszenia.  

2. Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą 

prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiający, a Wykonawcą. Całkowita 

cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie.  

3. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę  

na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego (zał. Nr 2). 

4. Sposób rozliczenia Wykonawcy: iloczyn stawki za wozokilometr i ilość 

przejechanych kilometrów. 

5. Jeżeli cena za przedmiot zamówienia zostanie podana przez Wykonawcę rozbieżnie 

słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. 

 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT: 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert:  

Cena     - 100 % = 100 pkt 

2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia 

obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podana  

w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania. 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium              

w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie  

do drugiego miejsca po przecinku. 

4. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie  

wg następującej zasady: 

1) kryterium – cena brutto 

 

Kx = (Cmin/Cx)*100 pkt, 

 

gdzie: 

Kx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto  

za realizację zamówienia, 

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację 

zamówienia, 

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia. 

 

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu a 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz uzyska największą sumę punktów w 

ramach kryteriów ustalonych w pkt. 1. 

6. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 

pkt. 

 

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
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kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

3) Unieważnieniu postępowania. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust 1 na stronie internetowej 

www.bip.klobuck.pl. 

 
XVI.  
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 
O miejscu i terminie podpisania umowy Operator zostanie poinformowany mailowo lub 

telefonicznie. 

 

XVII. INFORMACJA O ZWROTACH KOSZTÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XVIII. UMOWA, KTÓRA BĘDZIE PODPISANA W WYNIKU 

ROZSTRZYGNIĘCIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, BĘDZIE ZAWIERAŁA WSZYSTKIE 

ZAPISY PODANE WE WZORZE UMOWY STANOWIĄCYM 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA,  

Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI OFERTY. 
 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  
DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM  

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
 

 

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 Państwa danych osobowych jest Powiat Kłobucki,  

Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@powiatklobucki.pl,  

tel. 34 31 09 559.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.  

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa.  

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiadają Państwo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych 

osobowych*; 

3) 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 **;   
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Państwu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego”. 

 

       
Załączniki do Zaproszenia do składania ofert: 

1. Opis przedmiotu zamówienia; 
2. Formularz ofertowy; 
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
5. Projekt umowy; 
6. Uchwała Nr 226/XXVII/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego.  

 

 

         
 
                                        Zatwierdził: 

          

        Starosta Kłobucki 

                 /-/Henryk Kiepura 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


