Rybnik, dnia 18 lipca 2022
Znak sprawy: MDK-3/ZO/2022

Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Wynajem autokaru wraz z kierowcą – przewóz grupy na plener artystyczny w Danii
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokaru wraz z dwoma kierowcami w terminie od 17 do 31 sierpnia 2022 –
przewóz grupy młodzieży na plener artystyczny w Danii
2. Kod CPV: 60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
3. Rodzaj zamówienia: usługa
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:









Przewóz grupy dzieci i młodzieży na trasie Rybnik – Szczecin – Niemcy - Dania – Niemcy – Polska w terminie
17 sierpnia – 30/31 sierpnia 2022
Przewidywana ilość kilometrów: 3 800
Autokar na 50 miejsc (obowiązkowo toaleta, barek, odtwarzacz DVD i pakowny bagażnik – duża ilość bagaży)
Pakowanie autokaru dzień przed wyjazdem
Firma przewozowa bierze na siebie opłaty drogowe na trasie, opłaty za przejazd przez Niemcy, nalepki dot.
ekologii pojazdu potrzebne do wjazdu do Kopenhagi i innych miast duńskich.
2 kierowców na cały czas pobytu
Kierowcom zapewnimy nocleg i wyżywienie
Codzienne wyjazdy w różne miejsca i o różnych porach podawane sukcesywnie i na bieżąco na miejscu

Ramowy Plan wyjazdu - elastyczny
17 sierpnia 2022 - wyjazd do Szczecina / nocleg
18 sierpnia 2022 - Szczecin w ciągu dnia.
Ok. 24:00 wyjazd do Danii (Vejers Strand – zachodnie wybrzeże Jutlandii)
19 – 28 sierpnia 2022 (Vejers Strand) tam stała baza noclegowa (stamtąd wyjazdy ok. 1000 km, m.in. do
Billund, Ribe, Søndervig)
28 sierpnia 2022 – wyjazd do Kopenhagi , tam zwiedzanie i nocleg w Kopenhadze
29 sierpnia 2022 – zwiedzanie Kopenhagi, późnym wieczorem przejazd do Gedser
30 sierpnia 2022 – nad ranem prom Gedser – Rostock
30 sierpnia 2022 – przypłynięcie do Rostocku, droga powrotna do domu: jeden dłuższy postój na basen
(2-3 godz.) i jeden dłuższy na posiłek (1 godz.)
30/31 sierpnia przyjazd do Rybnika

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku
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w tym zakresie.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do podpisania
umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17.08-31.08
3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze
zamówienie, dokonywane będą w PLN.
5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
https://bip.mdk.rybnik.pl

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do 25 lipca 2022 roku do godziny 10:00:
1) osobiście – w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
albo
2) pocztą na adres Zamawiającego:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik
Ofertę złożoną osobiście lub za pośrednictwem poczty należy opakować w jednej zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Dania”
albo
3) elektronicznie na adres: mdkwr@poczta.onet.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena 100%
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 29 lipca 2022 roku na stronie internetowej
pod adresem: https://bip.mdk.rybnik.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO
TYTUŁU PRAWACH:
1. Administratorem danych osobowych jest
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik
2. MDK wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik
lub pocztą elektroniczną, na adres: mdkwr@poczta.onet.pl
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Podanie danych osobowych jest
obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania
o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określony chcech.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),
3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego),
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
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1) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie
z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania.
8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu,
dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

VIII. KONTAKT Z WYKONAWCĄ
1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Aldona Kaczmarczyk-Kołucka tel. 601 448 829, mdkwr@poczta.onet.pl
2) Barbara Zielińska tel. 605 919 468
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