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SR-11.272.2.361.2022 

SR-II.272.2.362.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, 

NIP: 9591645790, REGON: 291009372 

tel.: 41 200-12-00, faks: 41 200-12-10, 

adres strony internetowej: bip.powiat.kielce.pl 
adres e-mail: zamowienia(5)powiat.kielce.pl 

godziny urzędowania: od 07:15 do 15:15 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na usługę transportową oraz 

cateringową dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat kielecki podczas organizacji szkoleń w ramach 

projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego", realizowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w następujących trzech częściach: 

Część I - usługa transportowa uczestników szkoleń do Krakowa 
Część II - usługa cateringowa uczestników szkoleń w Krakowie 
Część III - usługa cateringowa uczestników szkolenia w Łopusznie 

2. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1,2,3 do niniejszego Zaproszenia. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie część zamówienia. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamówienia w Części II i III o + 1 osobę w zależności od 
potrzeb Zamawiającego. Skorzystanie z dodatkowego zamówienia jest prawem, a nie obowiązkiem 

Zamawiającego. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń 

w przypadku niewykorzystania prawa opcji przez Zamawiającego. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest 

złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji 

w określonym przez Zamawiającego zakresie. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu 

z prawa opcji powoduje obowiązek świadczenia po stronie Wykonawcy, z którego Wykonawca może się 
zwolnić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem 

Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W sytuacji, 
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gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji, Wykonawca będzie świadczył przedmiot zamówienia po cenach 

nie wyższych niż ceny jednostkowe wskazane w Ofercie Wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników zamówienia w Części II i III 

w liczbie -1 osobę, w zależności od bieżących okoliczności. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego 
ze zmniejszenia liczby uczestników szkolenia do -1 osoby, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

o realizację przedmiotu zamówienia w całości. 

Część I 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 
Po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach i zasadach 
określonych w załączniku nr 7 do niniejszego rozeznania- Wzór umowy. 

Część II 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

Po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający złoży zamówienie. 

Część III 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. 

Po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający złoży zamówienie. 

III. Podstawy wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp 

oraz Zamawiający przewiduje wykluczenie na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego w stosunku do: 
1) wykonawcy oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy; 

2) wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego 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 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. 

ustawy; 
3) wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

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 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy. 
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Na wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie 

z Załącznikiem nr 6 do Zaproszenia oraz odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2. spełniają następujące warunki udziału: 

a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku. Ocena spełnienia nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 do 

niniejszego Zapytania ofertowego. 
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

W Części I 

Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania transportu krajowego lub 

międzynarodowego w zakresie przewozu osób. Warunek zostanie spełniony o ile Wykonawca przedstawi 

aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. 

W Części II i III Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku. Ocena spełnienia nastąpi na podstawie 
Załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku. Ocena spełnienia nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 do 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

W Części I 

d) dysponują zdolnościami technicznymi lub zawodowymi, w szczególności osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj. min. 1 kierowcą posiadającym w okresie realizacji usługi, ważne 

badania lekarskie i psychologiczne, odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z Ustawą z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.) 

Ocena spełniania nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczania o spełnianiu warunków 
udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania oraz stosownego oświadczenia zamieszczonego w Formularzu 

ofertowym. 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie wymagań Zamawiającego: 

1. Do wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert: 
1) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

Zaproszenia; 
2) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zaproszenia; 

3) Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 
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4) Pełnomocnictwo do reprezentowania, jeśli ofertę podpisuje osoba nieumocowana 

w KRS/CEIDG. 

W Części I realizacji zamówienia 

5) licencje na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, 
6) świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. 

2. Zamawiający na podstawie § 10 ust. 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym 

w Kielcach, w związku z art. 274 ustawy Pzp. w przypadku niezłożenia któregokolwiek z ww. dokumentów 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części do złożenia w wyznaczonym 

terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/ 
przyjęcia zamówienia Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

V. Kryterium oceny ofert i sposób oceny ofert: 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryterium: 

najniższa cena - 100% w każdej części zamówienia. 
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 
3. Płatność przelewem -14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

— w sprawie przedmiotu zamówienia - Beata Mazur, tel. 41200 13 70, 
e-mail: mazur.b.w@powiat.kielce.pl 

— w sprawie Zapytania ofertowego - Iwona Bęben, tel. 41 200 13 71, e-mail: beben.i(a>powiat.kielce.pl 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Oferty należy przesłać do dnia 30.09.2022 r. do godz, 10.00 drogą mailową na adres: 

zamowienia(S)powiat.kielce.pl. 
2. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. Termin związania ofertą: 
Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert i upływa 29.10.2022 r. 
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IX. Klauzula informacyjna RODO: 
Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych 

z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, wynikających z RODO, tj.: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba że dysponuje już tymi informacjami - art. 

13 ust. 4 RODO), 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, 

- w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy 

w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do dokumentacji 

postępowania, składa stosowne oświadczenie. 

W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych osobowych na 
podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku 

udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 

i ust. 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 „RODO"), 

Administrator informuje: 

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, z siedzibą przy 

ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego. 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), 

do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji zadań 

związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest niezbędne, aby Podmiot 
przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego 

zamówienia. 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem 

przedmiotowego zamówienia. 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii 

danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa. 
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g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań związanych 

z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa. 

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia 
będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu 

Akt. 

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora 
przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora. 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty 
upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą zgody. Dane osoby której dotyczą, 

będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. 

X. Załączniki do Zaproszenia 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. I 

2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia cz. II 

3. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia cz. III 

4. Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy 

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

7. Załącznik nr 7 - Wzór umowy - dot. Cz. I Zapytania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego 

Zaproszenia do składania ofert. i \ y i 
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