
       Załącznik Nr 1 wzór formularza ofertowego 

Formularz ofertowy 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert- Świetlica środowiskowa w Obrazowie 

dotyczącego zorganizowania 2 wycieczek jednodniowych - ok. 15 godz. każda dla 10 dzieci + 

2 opiekunów. Wyjazd busem z Obrazowa, powrót po zakończeniu wycieczki do Obrazowa, 

w terminach lipiec 2022 r., sierpień 2022 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem za kwotę: 

Wycieczka Kraków-Wieliczka: 

Cenę netto ............................................. zł (słownie złotych)…………………………………… 

Podatek VAT.......................................... zł (słownie złotych)…………………………………… 

Cenę brutto ........................................... zł (słownie złotych)…………………………………… 

Wycieczka Medynia Głogowska- Łańcut: 

Cenę netto ............................................. zł (słownie złotych)…………………………………… 

Podatek VAT.......................................... zł (słownie złotych)…………………………………… 

Cenę brutto ........................................... zł (słownie złotych)…………………………………… 

UWAGA: Cenę należy podać za 1 osobę za cały okres trwania wycieczki.  

1. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do wykonywania usług 

turystycznych i wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

prowadzonego przez..................................................................................................................... 

pod numerem................................................................................................................................. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej 

wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie...................................................................................... 

4. Oświadczam, że w czasie realizacji zamówienia będę dysponował sprawnym busem. 

5. Oświadczam, że w czasie realizacji zamówienia będę dysponował osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania pojazdem. 

6. Oświadczam, że w czasie realizacji zamówienia będę dysponował koordynatorem 

wycieczki (przewodnik). 

7. Zapewniam ubezpieczenie uczestników wycieczki przez cały okres jej trwania. 

8. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

10. Oświadczmy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni (od ostatecznego terminu 

składania ofert). 

Załączniki: 

.................................................... 

.................................................... 

        ................................................... 

                
data i podpis osoby upoważnionej 

                    

 

   



          Załącznik Nr 2 wzór umowy 

 

WZÓR UMOWY NR 1/Śś/2022 

 

Zawartej w dniu .......................... w Obrazowie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Obrazowie Obrazów 121, 27-641 Obrazów, NIP 8641545677 

reprezentowanym przez: Annę Biernat Kierownika Ośrodka zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, 

a 

..................................................................................................................................................... 

NIP:........................................................................................................................................... 

reprezentowaną przez: ........................................................................................................ 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty 

Wykonawcy w zapytaniu ofertowym  

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji – zgodnie ze złożoną przez 

siebie ofertą z dnia ..........................., zamówienie, którego przedmiotem jest 

zorganizowanie 2 wycieczek jednodniowych - ok. 15 godz. każda dla 10 dzieci + 2 

opiekunów. Wyjazd busem z Obrazowa, powrót po zakończeniu wycieczki do Obrazowa.  

 

§2 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do momentu rozliczenia się ze zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 

2. Termin zorganizowania  wycieczek: 

 Kraków-Wieliczka ……………………… 

 Medynia Głogowska- Łańcut ……………………….              

 

§3 

 

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w wysokości podanej 

w jego ofercie z dnia .......................... wraz z podatkiem VAT. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiązywania 

niniejszej umowy wynosi .................... zł brutto; słownie............................................................ 

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

 

§4 

 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu 

dopuszczonych do ruchu (w wieku do 10 lat) i odpowiadających wymaganiom ustawy 

o transporcie drogowym – aktualny przegląd i ubezpieczenie. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zbadania stanu technicznego przed wyruszeniem w trasę. 

3. Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu: 

a) przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej; 

b) spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego; 

c) prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych 

usług; 

d) wyposażonymi w: 

- systemy bezpieczeństwa, 

- klimatyzację, 



- nagłośnienie z mikrofonem, 

- woreczki na nieczystości. 

4. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni na własny koszt 

zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w ust.2 – 3, w taki 

sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodować nadmiernego (ponad 

limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczestników wycieczek. 

Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz 

kierowców Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony 

ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka 

transportu. Faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę 

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

 

§5 

 

1. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczestnikom oraz opiekunom odpowiednie 

warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: 

a) utrzymywać w czystości pojazdy; 

b) przestrzegać przepisów p. poż. i BHP; 

c) objąć wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW; 

d) oznaczyć pojazdy, na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu dzieci 

szkolnych. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników i opiekunów 

w czasie trwania wycieczki. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunom 

wyznaczonym przez Zamawiającego, pełnienie opieki nad uczestnikami. 

 

§6 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1. Szczegółowy harmonogram wycieczki w terminie do 3 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

2. Fakturę po zrealizowaniu całości zamówienia. 

 

§7 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) sprawdził z należyta starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie 

wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego; 

b) całość zamówienia wykona siłami własnymi, /następujący zakres zamówienia 

objęty niniejszą umową ....................................................... powierzy podwykonawcom 

.................................; pozostałą cześć zamówienia wykona siłami własnymi*/; 

c) jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia, konsekwencje 

z tytułu przekroczenia wartości umowy poniesie Wykonawca, 

d) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia; 

e) dokona zawarcia ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem 

NNW w wysokości min. 10.000,00 zł/osobę, a potwierdzenie zawarcia polisy 

ubezpieczeniowej wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków 

przedłoży Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem 

wycieczki; 

f) pojazdy samochodowe, które będą wykorzystywane przez niego do realizacji niniejszej 

umowy spełniają przepisy prawa; 

g) posiada wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy, 

a w szczególności posiada aktualny wpis do ewidencji organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych. 



2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe 

w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę /jak i podwykonawcy/* czynnościami 

lub 

przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy /jak 

i podwykonawcę/*, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

 

§8 

 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane 

podczas wycieczek zarówno wśród ich uczestników jak i osób trzecich. 

2. Wykonawca zagwarantuje przez cały okres realizacji umowy maksimum bezpieczeństwa 

przewożonych uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi 

i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób. 

3. Wykonawca zapewnie oznakowanie środków transportu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zapewni przez cały okres realizacji umowy pojazdy w bardzo dobrym 

stanie technicznym w tym sprawny system klimatyzacji wnętrza. 

 

§9 

 

Koordynatorem w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony: 

Zamawiającego jest: Kierownik Świetlicy środowiskowej w Obrazowie Pani Katarzyna 

Stępińska  

Wykonawcy jest: ......................................................................................................................... 

 

§10 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane będzie na podstawie 

faktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę, o której mowa w ust.1 

w terminie do 14 dni po zrealizowaniu zamówienia. 

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać dane niezbędne 

do zidentyfikowania i rozliczenia usługi. 

 

§11 

 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Zapłata należności z fakturę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane 

na fakturze. 

3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na: 

 

Nabywca: 

Gmina Obrazów 

Obrazów 84   

27-641 Obrazów 

NIP 8641751916 

 

Odbiorca: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie  

Obrazów 121 

27-641 Obrazów 

 

 

 

 



§12 

 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§14 

 

1. Zakazuje sie zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia 

takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej 

umowy, oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeleniem ust.2. 

 

§15 

 

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia 

w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, określonej w §3 ust.2 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od następnego dnia po upływie terminu 

ustalonego w §2 ust.1 niniejszej umowy; 

- z tytułu podstawienia niesprawnego technicznie lub nie spełniającego wymagań 

wynikających z umowy środka transportu w wysokości 5% ceny umownej 

brutto, określonej w §3 ust. 2 niniejszej umowy; 

- z tytułu nienależytego wykonania obowiązków niniejszej umowy, w wysokości 

5% ceny umownej brutto, określonej w §3 ust. 2 niniejszej umowy, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% ceny umownej brutto, określonej w §3 ust. 2 niniejszej umowy. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej brutto, 

określonej w §3 ust.2 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego 

w art.145 Prawa zamówień publicznych. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz 

odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§16 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 



b) jeszcze przed upływem terminu do wykonania niniejszego zamówienia, bez 

wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia sie 

z rozpoczęciem przedmiotu umowy; 

c) jeżeli Wykonawca wykonywa przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z umowa, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia; 

w takim przypadku Zamawiający może również powierzyć dalsze wykonanie 

przedmiotu zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy; 

d) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

e) zostanie wydany nakaz zajecie majątku Wykonawcy; 

f) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie Wykonawca 

przerwał realizacje zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 10 dni. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego 

w niniejszej umowie; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§17 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§18 

 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

1. Oferta wraz z załącznikami 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:            WYKONAWCA: 

 

 

..........................................               .................................... 
 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO  

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

.......................................... 
                (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)
rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 

 



       

       

      Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W OBRAZOWIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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.U.UE.L.2016.119.1) 

„RODO” informuje się klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Obrazowie, Obrazów 121, 27-641 Obrazów, zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administratora: Obrazów 121, 27-641 

Obrazów, Damian Sadok, e-mail: sadok@interia.pl. 

3.  Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu wykonywania przez Administratora 

zadań publicznych, określonych przepisami prawa. 

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający 

z regulacji prawnych. Kryteria okresu archiwizacji ustala się w oparciu o klasyfikację 

i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  

6. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci 

mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów 

prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach 

podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych 

osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie 

niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  

bez rozpatrzenia.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania. 

 

 

.......................................... 
                  (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


