Kętrzyn, 09.12.2021 r.
WKT.272.8.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiat Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto przyjętego uchwałą Nr 731/2021 Zarządu
Powiatu w Kętrzynie z dnia 14.01.2021 r., zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:
„Opracowywanie analiz poprzedzających decyzje w sprawie wydania lub odmowy wydania
albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie
drogowym na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)” oraz prawo zamieszczenia
odniesienia do strony internetowej Wykonawcy zawierającej system informacji dla
pasażera; aktualizacji baz danych oraz utrzymania tego systemu”.
1. Zamawiający:
Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 715 17 42, fax. 89 751 31
33,
e-mail: komunikacja@starostwo.ketrzyn.pl
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie analiz poprzedzających decyzje w
sprawie wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie
przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na podstawie art. 18,
ust. 1, pkt 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U
z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) oraz prawo zamieszczenia odniesienia do strony
internetowej Wykonawcy zawierającej system informacji dla pasażera; aktualizacji
baz danych oraz utrzymania tego systemu.
2) łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie usługi nie będzie przekraczać w ciągu roku
kalendarzowego kwoty 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
3) Wykonawca zaoferuje cenę na wszystkie elementy wymienione w zapytaniu
ofertowym.
4) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona
podwykonawcy.
3. Termin wykonania:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
4. Opis warunków udziału:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) powinni spełniać następujące, wg załącznika nr 2, warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadać wiedzę i doświadczenie;
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
2) posiadać doświadczenie związane z opracowywaniem analizy i co najmniej
3 letnim doświadczeniem w tym zakresie i w tym zakresie złoży oświadczenie
dotyczące:
a) opracowań analiz poprzedzających decyzje w sprawie wydania
nowego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
w krajowym transporcie drogowym,
b) opracowań analiz poprzedzających decyzje w sprawie zmiany
istniejącego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
w krajowym transporcie drogowym.
3) W ofercie należy podać koszt (netto i brutto) za:
a) opracowanie analizy poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie wydania
nowego zezwolenia - ………. za każde 1000 km planowanego rocznego
przebiegu wnioskowanej linii komunikacyjnej,
b) opracowanie analizy poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie zmiany
istniejącego zezwolenia - ……….. za każde 1000 km planowanego rocznego
przebiegu wnioskowanej linii komunikacyjnej,
c) prawo zamieszczania odniesienia do strony internetowej Wykonawcy
zawierającej system informacji dla pasażera; aktualizacji baz danych oraz
utrzymania tego systemu
4) oświadczą w formie oferty – zał. Nr 1 zobowiązanie się do realizacji
zamówienia wg zasad określonych w umowie – zał. nr 3.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2) oświadczenie – załącznik nr 2;
3) Załącznik nr 3 – projekt umowy;
6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
7. Termin i miejsce składania ofert:
Do 22 grudnia 2021 r. (środa) do godz. 1000 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Kętrzynie, ul. Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, lub przesłanie pocztą
na wskazany adres.
8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
22 grudnia 2021 r. godz. 1030 w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, ul. Plac
Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, pokój 23.
9. Warunki finansowania:
1) za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie zgodne
z zapisami zawartymi w projekcie umowy Załącznik nr 3;
10. Warunki rozpatrzenia oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
1) złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
2) zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego
postępowania;
3) złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych
przez upoważnioną osobę;

4) w przypadku wątpliwości dotyczących złożonych dokumentów Zamawiający
wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentu.
11. Opis przygotowania oferty:
Formularz ofertowy i oświadczenie powinny być podpisane przez upoważnione osoby.
Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do
składania oświadczeń woli.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie należy dostarczyć na
wskazany adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400
Kętrzyn i opisać: „Oferta cenowa na wykonywanie analiz przewozów w 2022 roku”.
Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 7.
Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania do adresata.
12. Uwagi:
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
- Joanna Ludwikowska – Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu tel. (89) 751- 17
50
- Rafał Rypina - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, tel. 89 751 17 42,
e-mail: komunikacja@starostwo.ketrzyn.pl

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę listownie o zwycięstwie jego oferty.
Z firmą/osobą, która zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana umowa.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 – projekt umowy.

Sporządził: Rafał Rypina

STAROSTA
/-/ Michał Kochanowski
………………………………………………….
Podpis Starosty

Klauzula informacyjna w celu związanym z postepowaniem 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 zwanego dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), informuję, że:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400);
inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie jest Monika
Zygmunt-Jakuć, e-mail: iod@starostwo.ketrzyn.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr WKT.272.7.2021;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym Administrator
przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym wykazem akt, chyba że
przepisy szczególne przewidują dłuższe okresy przechowywania;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w postępowaniu;
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.

______________________
*

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.
*** 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.

