Ostrów Mazowiecka, dn. 10.12.2021r.

Zaproszenie do składania ofert
Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej
zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:

PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
(nazwa zamówienia publicznego)
1.

Ofertę należy złożyć:

1) w siedzibie zamawiającego,
2) e-mailem na adres: sds_ostrowmaz@o2.pl
2.

Na kopercie z ofertą lub w tytule e-maila należy umieścić napis: „Przewóz osób z terenu gminy Ostrów
Mazowiecka”

3.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa transportowa dowozu

uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” z siedzibą w Ostrowi
Mazowieckiej przy ul. K. Warchalskiego 3 w 2022 roku na trasie Ostrów Mazowiecka ul. K.
Warchalskiego 3 – Stok 57 - Guty Bujno 17 – Guty Bujno 8- Kalinowo 12– Nieskórz 115 -Ostrów
Mazowiecka oraz odwozu do miejsca zamieszkania. Usługi przewozowe świadczone będą dwa razy
w tygodniu (osiem razy w miesiącu). Uczestnicy przewożeni mogą być tylko pod opieką osoby
wyznaczonej przez Zamawiającego
Formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna.
4.

Kryteria oceny ofert:

1) najniższa cena - 100.%
2) inne: …-------…. - …--------…%
5.

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający zamierza podpisać umowę na 12 miesięcy Zawarcie umowy

nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego
6.

Termin złożenia oferty:
- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12. 2021r., do godz. 1200

7.

Osoba uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani:

Marta

Telacka,

marta.telacka@sdsostrow.pl

funkcja:

Gł.

księgowa

tel.

29 644

14

12,

adres

e-mail:

8.

Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

zamawiający

wyśle

do

wykonawcy

zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia*.
W załączeniu:
1.

Formularz oferty.

2.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
* niepotrzebne skreślić
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny
ofert.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi
Mazowieckiej, adres: ul. K. Warchalskiego 3 , 07-300 Ostrów Mazowiecka;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sds_ostrowmaz@o2.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. radcą prawnym, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej
współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita
niemożność wykonywania umowy przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi
Mazowieckiej;

10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o po dane dane osobowe.

