
 

 

Panki, dnia 09.09.2021r. 
ZBI.ZO.271.26.2020 
Znak sprawy 

 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Panki 
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, woj. śląskie 

NIP: 574-20-54-525, REGON: 151398356 

nr telefonu (34) 317 90 35, nr faksu (34) 317 90 35  

Godziny urzędowania Urzędu Gminy w Pankach: 

Poniedziałek, Wtorek, Środa: godz. 7:30 – 15:30  

Czwartek: godz. 7:30 – 16:30  

Piątek: 7.30-14:30  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /ej631a8kyr/skrytka znajdująca się na platformie 

ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Adres poczty elektronicznej [e-mail]: sekretariat@panki.pl 

Strona internetowa zamawiającego [URL]: https://www.panki.pl/pl/ 

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany  

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: http://www.bip.panki.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZBI.ZO.271.26.2021 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym  

na wykonanie usługi szkoleniowej. 

badania atmosfery i hydrologiczne 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego lub wyjazdowego w ramach projektu pn. 

„Nowoczesne działania kluczem do sukcesu”. współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego. 

 

Nazwa szkolenia: badania atmosfery i hydrologiczne 

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Ilość godzin szkolenia min 8 h x 2 dni 

Ilość uczestników szkolenia: 3 nauczycieli SP w Konieczkach 

Termin realizacji: do 24-09-2021r. 

Forma doskonalenia: 

Szkolenie stacjonarne / wyjazdowe, dwudniowe dotyczące tematyki badań 

atmosferycznych i hydrologicznych obejmujące wykład wprowadzający do tematyki 

(dopuszczalna forma on – line), ćwiczenia praktyczne ze sprzętem pomiarowym, zajęcia 

terenowe, w tym korzystanie z klucza do rozpoznawania zachmurzenia. 

 

Zamawiający dla potrzeb szkolenia stacjonarnego w SP w Konieczkach zapewnia salę  

na przeprowadzenie szkolenia i niezbędny sprzęt (rzutnik, laptop oraz tablicę 

multimedialną).  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.panki.pl/pl/
http://www.bip.panki.pl/


 

Zamawiający nie dysponuje urządzeniami i sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie 

zajęć praktycznych. 

 

Kody CPV opisujące zamówienie: 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 

 

Sposób przygotowania i oceny oferty: 

1) cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot 

zamówienia, 

2) w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę 

brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

3) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg. załączonego 

wzoru). 

 

II. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

W prowadzonym zapytaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał 

poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie 

będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje 

pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony prze-

kazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w 

rozdziale I niniejszego zapytania. 

 

2. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może  

się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszym za-

pytaniu sposobów. 

 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  

 Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

 Michał Ujma tel. 34 317 90 35 wew.30, - Urząd Gminy Panki – w zakresie procedury 

zamówienia  

 Karolina Kurek tel. 34 317 97 59 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

 w Konieczkach - w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 e-mail: zamówienia@panki.pl 
 Urząd Gminy Panki pok. Nr 10 fax. fax. 34 317-90-62 

 

4. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego: 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapyta-

nia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przeka-

zał zapytanie. Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła 

zapytania  

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisem-

ności postępowania. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

mailto:zamówienia@panki.pl


 

 

6. Modyfikacja treści zapytania ofertowego: 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść zapytania ofertowego. 

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmia-

ny terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie. 

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania  

i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 

III. Termin związania ofertą i realizacji zamówienia, termin płatności 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Do dnia 24-09-2021r.  

3. Termin płatności do 7 dni od daty wystawienia faktury. 

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Panki,  

ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, sekretariat (pok. Nr 15) lub na adres e-mail: 

sekretariat@panki.pl w terminie do dnia 15.09.2021r.  do godz. 1400. 

2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegały ocenie. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

4. Oferty zostaną otwarte dnia: 15.09.2021r. o godz. 1410 w siedzibie Zamawiającego 

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wyko-

nanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć 

ryczałt lub rozwiązać umowę. 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykona-

niem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności niezbęd-

nej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, a w szczególności roszczenie 

 o dodatkowe wynagrodzenie.  

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do zapytania. Dopuszcza się złożenie oferty wzorze oferenta. 

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

Oferta, spełnia wymagania określone zapytaniem, 

Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
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2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa brutto – 

100%  

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która posiada 

najniższą cenę. 

 

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiot  

zamówienia 

 

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonaw-

ców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wyko-

nawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert.  

2). Zamawiający wskaże planowany termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia 

bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyn, do momentu zawarcia Umo-

wy.  

 

X. Wykonawcy nie służą żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypad-

ku stwierdzenia niedoszacowania, przeszacowania, pominięcia lub innych błędów 

powstałych w wycenie przedmiotu zamówienia. 

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 
Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym  

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie szkolenie badania atmosfery  

i hydrologiczne realizowanego w ramach projektu pn. „Nowoczesne działania 

kluczem do sukcesu”. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego. 

 

  
1) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostęp-

niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;  
2) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy;  



 

3) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określo-

nych danych wynikają z ustawy Pzp;  
4) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
5) Wykonawca posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wy-

konawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza inte-

gralności protokołu oraz jego załączników;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-

rzania 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 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;  
6) Wykonawcy nie przysługuje:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-

wych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 
 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 

2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 

1.  Wzór umowy 

2. Formularz ofertowy – do złożenia przez Wykonawcę. 

 

 

         Wójt Gminy Panki  

         Urszula Bujak  

 

        ………………………………………………………. 

        Podpis Kierownika Zamawiającego 


