
 

  

 Pałecznica 15.09.2020 r. 
 
Zleceniodawca:  
Gmina Pałecznica 
Ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica 
NIP:682 16 35 547  Regon: 291919576 

 
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi opiekuna/opiekunki dowozu i odwozu uczniów 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Filialnej w Ibramowicach przy 
Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy na zajęcia i z zajęć dodatkowych realizowanych 
w ramach projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Pałecznica” Projekt 
realizowany w ramach poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020 
 

Tryb: zamówienie poniżej kwoty 30.000 Euro 

Przewidywana liczba opiekunów/opiekunek zatrudnionych zgodnie z projektem: 

- 1 osoby  

Zakres usług będzie obejmował: 
• odbiór dzieci z ustalonych punktów zbiorczych-przystanek autobusowy z zatoczką,  
• dowóz do placówki oświatowej pod wskazany adres, 
• godziny rozpoczęcia zajęć zostaną ustalone z przewoźnikiem,  
• udzielanie czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy 

wysiadaniu z samochodu, 
• dopilnowanie, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu, 
• maksymalna liczba godzin wynosi 360 h zegarowych, 

 
 

WYMAGANIA 

• obywatelstwo polskie 
• wykształcenie min . zawodowe 
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu: opiekunów dzieci szkolnych 

przewożonych autokarami 

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 

• brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe  

• nieposzlakowana opinia  

• odpowiedzialność, systematyczność, terminowość 

DOKUMENTY 

• oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych  



 

  

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji  

 

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

• kserokopia zaświadczenia ukończeniu szkolenia 

WARUNKI ZATRUDNIENIA 

• umowa zlecenie/dodatek do wynagrodzenia w okresie : 10.10.2020 r. -  30.06.2022r. 

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność 

zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
 

 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Biurze Projektu „ Małopolskie Talenty – I i II etap 
edukacyjny – Gmina Pałecznica” mieszczącym się w Budynku Gminnego Centrum Kultury i 
Promocji Gminy Pałecznica pod adresem Ul. Strażacka 3, 32-109 Pałecznica tj. do dnia 30 
września   2020 r. do godziny 15:00. 
2. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie zawierającej informacje                     
o firmie/nazwie lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie. Za sposób zabezpieczenia 
kopert/y odpowiada Wykonawca. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed 
upływem terminu składania ofert. 
3. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:  
 

OFERTA na „Świadczenie usługi opiekuna/opiekunki dowozu i odwozu uczniów 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Filialnej w Ibramowicach przy 

Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy na zajęcia i z zajęć dodatkowych realizowanych 
w ramach projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Pałecznica”  

Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020” 
NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT 

 
KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY 
 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100 % 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną . 
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

 
Pozostałe uwagi: 

• Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zamówienia przed podpisaniem umowy 
bez podania przyczyn rezygnacji. 

 
Do porozumiewania się z Wykonawcami została wyznaczona osoba:  



 

  

p. Iwona Wójcik – koordynator projektu,  e-mail: wojcik.i@palecznica.pl,  
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
  Pałecznica dn. ……………… 2019 r. 

 
Formularz ofertowy 

 
Ja/ my niżej podpisany/na ……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 

Z siedzibą ……………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(adres Wykonawcy) 
 

NIP …………………………………………………………………… 
 
REGON ……………………………………………………………… 
 
1. Składam ofertę na: 

Świadczenie usługi opiekuna dowozu i odwozu uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Pałecznicy oraz Szkoły Filialnej w Ibramowicach przy Samorządowej Szkole Podstawowej w 
Pałecznicy na zajęcia i z zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Małopolskie 
Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Pałecznica” Projekt realizowany w ramach poddziałania 
10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020” 

2. Oferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak 
również tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania: 
 

      Cena brutto za 1 godzinę wykonywania dowozu i odwozu wynosi ……………………………*)

(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 

Cena brutto za 360 h zegarowych wynosi................................................................................ *) 

(słownie ………………………………………………………………………………złotych) 

_________________________________________________________________________ 
 

Kwota ta obejmuje wszystkie należne składki ubezpieczeniowe i podatki. 
 
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.  
b) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte.  
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.  
d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w 
tym koszty przejazdu jak i podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego 
związane z zawarciem umowy zlecenie).  



 

 

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  
2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (m.in. w 
zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin 
miesięcznie) oraz Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
3. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.  
4. Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy już od września 2019r.  
5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 
w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 
 

……………………………………………………..  
                            podpis Wykonawcy  

 
 
Załącznik:  
1. Dokumenty wskazujące na odpowiednie wykształcenie – kopia  
2. Dokumenty wskazujące na odpowiednie kwalifikacje - kopia 
3. Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych lub osobowych 
 
 
 
 

 
………………………………………………

…………………………. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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