
Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania 

zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 
130.000,00 zł w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

Lututów, dnia 18 czerwca 2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 

- zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000 złotych wyłączone z obowiązku stosowania 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów 

NIP 832 10 38950, REGON 000096483 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup samochodu typu „bus” oraz dostarczenie pojazdu do 

siedziby zamawiającego. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

L .P. 

 

Przedmiot 

1 Samochód z roku 2020 nowy lub Demo z przebiegiem 

nie większym niż 2000km 

2 Kolor  bez znaczenia 

3 Silnik wysokoprężny o min. poj. 1950 ccm 140KM 

spełniający normę emisji spalin min Euro 5 

4 Masa całkowita do 3500kg 

5 Skrzynia biegów manualna 

6 9 foteli w układzie 1+2/3/3 

7 Fotel kierowcy regulacja wysokości, regulacja odcinka 

lędźwiowego, podłokietnik 

8 Drzwi przesuwne prawe i lewe  

9 Drzwi tylne skrzydełkowe otwierane na boki 

przeszklone z wycieraczką z ogrzewaniem 



10 Szyby boczne przyciemnione ok 70% 

11 Szyby boczne na wysokości 2 i 3 rzędu siedzeń 

12 Przednie szyby sterowane elektrycznie 

14 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i 

podgrzewane 

15 Czujniki parkowania z tyłu 

16 ABS  ESP 

17 Zdalnie sterowany z pilota centralny zamek 

18 Poduszka powietrzna czołowa i boczna kierowcy i 

pasażera 

19 Radio fabryczne, blue tooth, wejścia USB 

20 Gniazda USB i 12V w tylnej części nadwozia 

21 Zderzaki w kolorze nadwozia 

22 Światła LED do jazdy dziennej 

23 Przednie światła przeciwmgielne 

24 Kamera cofania 

25 Kierownica wielofunkcyjna 

  Wymiary 

1 Długość zewnętrzna 5300 cm lub dłuższy 

2 Wysokość 1940 cm lub wyższy 

3  Szerokość zew. bez lusterek 1950 cm lub szerszy 

4 Szerokość między wnękami kół tylnych 1210 cm lub 

szersza 

5 Długość bagażnika do 3 rzędu siedzeń 950 cm lub 

dłuższa 

6 Hak holowniczy 

 Gwarancja 

1 2 lata  lub limit 100.000 km  

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

30 dni od dnia podpisania umowy 

 



FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

Ofertę, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszego zapytania 

ofertowego, należy złożyć w formie elektronicznej w wersji nieedytowalnej, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail zsrlutmagazyn2@wp.pl, wpisując w tytule e-maila 

„Zakup busa”, ewentualnie w formie pisemnej, w oryginale, za pośrednictwem Poczty Polskiej, 

kuriera lub osobiście w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów, z 

dopiskiem „Zakup busa”, w terminie do 25 czerwca 2021 r. do godz. 10.00. Oferta musi być 

podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.  

 

DODATKOWE WYMOGI  

− wykonawca jest zarejestrowany w CEIDG lub KRS 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

1) cena - waga 100 %, 

 

Cena powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, 

którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert. 

 

TERMIN OTWARCIA OFERT 

25 czerwca 2021 r. godzina 12.00 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego www.zsrlututów.internetdsl.pl w zakładce: OGŁOSZENIA PRZETARGI. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym również drogą 

elektroniczną.  

 

KLAIZULA INFORMACYJNA (RODO) 

Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2b do niniejszego zapytania. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Lututowie Robert Majchrowicz, tel. 43 871 40 10, e-mail zsrlut@wp.pl  
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Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Lututowie 

 

OFERTA 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia … czerwca 2021 r. nr …………………. na 

realizację zadania pn. „Zakup busa” dla Zamawiającego Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego  w Lututowie, ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów, oferujemy wykonanie przedmiotu 

zapytania ofertowego, tj. sprzedaż samochodu typu „bus” spełniającego warunki  określone w 

zapytaniu oraz dostarczenie pojazdu do siedziby zamawiającego, za cenę netto: ………………., 

łącznie z podatkiem VAT: ………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… złotych), w tym: 

L.P. OPIS WARTOŚĆ NETTO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Na przedmiot zamówienia udzielamy ………………………… gwarancji. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń i uznajęmy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres do 30 dni od 

terminu składania ofert. 

 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

 

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) 



pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.2 

 

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

      

 

 
 

  ………………………………………………… 

  (podpis wykonawcy lub upoważnionych osób) 

 

 

2   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 2b do zapytania ofertowego 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Lututowie 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 4 maja 2016), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia przedmiotowego 

postępowania oraz zawarcia i realizacji umowy jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Lututowie z siedzibą przy ul. Klonowskiej 3, 98-360 Lututów, 

reprezentowany przez Dyrektora;  

2) kontakt możliwy jest pod adresem wskazanym w pkt. 1 lub adresem poczty elektronicznej  

zsrlut@wp.pl; 

3) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w związku z 

obowiązkiem prawnym stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 

publicznych spoczywającym na Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Lututowie jako jednostce sektora finansów publicznych;  

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji 

międzynarodowych;  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od udzielenia zamówienia; 

6) osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postepowaniem, 

zawarciem oraz realizacją umowy ma prawo do żądania od administratora danych 

osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych;  

7) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa;  

8) osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

9) w przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób 

mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę 

zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone;  

10) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu);  

11) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi 

rozpatrzenie złożonej oferty. 

 

W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od 

osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane 

dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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