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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych 
 

Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach zaprasza do 
złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Odbiór i utylizacja opon zebranych z pasa drogowego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach zgodnie z warunkami 
określonymi poniżej. 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy odbiór i utylizacja zużytych opon pochodzących ze sprzątania dróg 
wojewódzkich w ilości: 

− Opony ciągnikowe - 14 szt. 

− Opony z samochodów ciężarowych - 83 szt. 

− Opony z samochodów osobowych - 284 szt. 

− Bieżnik z samochodów ciężarowych - 77 szt. 

 
2. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2022r. 
2.2. Tryb dokonywania płatności: 14 dni od daty wpływu faktury, 
2.3. Zamówienie realizowane siłami własnymi bez udziału Podwykonawców, 
2.4. Miejsce wykonania zamówienia:  

− Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75 32-100 Proszowice, 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 

3.1. Sposób przygotowania oferty: 
3.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 
3.1.2. Ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia; 
3.1.3. W ofercie należy podać cenę brutto (wraz z podatkiem VAT);  
3.1.4. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cenę brutto należy określić w złotych 

polskich; w cenie brutto oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia; 

3.1.5. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z umocowaniem lub 
stosownym pełnomocnictwem. 

3.2. Sposób złożenia oferty: 
3.2.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej zawierającej skan oferty w terminie do 09.09.2022 r. do 

godz. 10:00 przesyłając na adres poczty elektronicznej (e-mail) w.kozerski@zdw.krakow.pl; konieczne jest 

wpisanie w temacie / tytule e-maila Odbiór i utylizacja opon zebranych z pasa drogowego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach natomiast w treści e-maila danych 
Wykonawcy. 

3.2.1. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego 
braku, np. nie otwarcie oferty w trakcie sesji otwarcia; 

3.2.2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku 
postępowania. 

3.2.3. Informujemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową publiczną - prosimy                          
o wyrażenie zgody na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz ceny zawartej w ofercie do 
publicznej wiadomości, w szczególności poprzez poinformowanie innych uczestników postępowania o jego 
wynikach oraz zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl,  
Wyrażenie zgody na podanie do publicznej wiadomości powyższych danych jest dobrowolna, jednak niezbędna    
z punktu widzenia możliwości uczestnictwa w niniejszym postępowaniu dla celów jego przeprowadzenia – 
niewyrażenie przedmiotowej zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu. 
  

4. PROCEDURA WYBORU OFERTY 

4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium – 100 % cena; 
4.2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną; 
4.3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie wskazane 

przez Zamawiającego wymagania oraz określających wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji; 

4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy który złożył ofertę najkorzystniejszą do uzupełnienia 
dokumentów bądź złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo następczego negocjowania warunków 
realizacji zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach rankingu ofert sporządzonego 
zgodnie z kryteriami oceny ofert, o których mowa w pkt. 4.1 Zaproszenia, w szczególności w zakresie dotyczącym ceny 
ofertowej zawartej w ofercie - m.in. w sytuacji, gdy cena ta (cena najkorzystniejszej oferty) przekracza budżet 
Zamawiającego przeznaczony na realizację zamówienia. 

 Negocjacje z Wykonawcą prowadzi Zamawiający zgodnie z zasadami komunikacji elektronicznej. 



4.5. W przypadku braku możliwości dokonania w niniejszym postępowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu 
złożenia: dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia 
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

4.6. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, oraz zamieści informację na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 

5. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE 

5.1. Niezłożenie oferty w wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu terminie będzie oznaczać dla Zamawiającego brak 
zainteresowania realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy; 

5.2. Złożenie oferty po upływie wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu będzie uważane przez Zamawiającego za 
niezłożenie oferty; oferta taka zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy; 

5.3. Oferta złożona w formie innej niż pisemna będzie uważana przez Zamawiającego za nieważną i nie będzie 
uwzględniana przy dalszych czynnościach postępowania; 

5.4. Oferta niespełniająca wskazanych przez Zamawiającego wymagań oraz oferta określająca wykonanie zamówienia 
niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji będzie 
uważana przez Zamawiającego za nieważną i nie będzie uwzględniana w procesie wyboru oferty najkorzystniejszej; 

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz unieważnienia prowadzonego postępowania, którego 
dotyczy niniejsze zaproszenie, w każdym momencie bez podania przyczyny. 

5.6. Informacji w sprawie prowadzonego postępowania udzielają: 
Sławomir Kaczor tel. 504100307. 
 

6. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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”), informuje się, że:  

• Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (dalej „ZDW”) ul. Głowackiego 56, 30-085 

Kraków, tel. (12) 44-65-700, kontakt elektroniczny: https://www.zdw.krakow.pl/kontakt.html. 

• Inspektorem ochrony danych osobowych w ZDW jest p. Aleksandra Słowik-Mastalska kontakt e-mail: iod@zdw.krakow.pl. 

• Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego w sprawie zamówienia 

pn. Odbiór i utylizacja opon zebranych z pasa drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejonu Dróg Wojewódzkich w 

Jakubowicach (zn. RDWJ-271/2-8/22) prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych w trybie pozaustawowym. 

• Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o właściwe regulacje prawne, w tym przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

• Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji. 

W szczególności Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane 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. W wyjątkowych 

przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i  uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw 

sądowych) Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. 

• Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

• W odniesieniu do Pani  /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO. 

• Posiada Pani / Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 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 uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• Nie przysługuje Pani / Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Załączniki: 
1) Oferta – zał. Nr 1 
 
• Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może 

naruszać integralności dokumentacji postępowania 
**     Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 


