
GMINA MIASTA DĘBICA 

ul. RATUSZOWA 2 

39-200 DĘBICA 

 

 

PRZETARG  OFERTOWY 

na Inkasenta opłaty targowej na terenie miasta Dębicy 

 

1. Tryb udzielania zamówienia: 

   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania  ofertowego. 

 

2. Informacje ogólne: 

1.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2.  Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 

3.  Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji przeznaczone są wyłącznie 

w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny 

sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

4. Każdy Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej terenu objętego  

zamówieniem, nie później niż do 3 dni przed ostatecznym terminem składania ofert. 

5.  Koszty wizji lokalnej w terenie poniesie Wykonawca.   

6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

3. Przedmiot zamówienia: 

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inkasenckiej w zakresie poboru  

    opłaty targowej na terenie Miasta Dębicy. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy obejmuje: 

 

1. Wymagania: 

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu oraz w celu osiągnięcia korzyści  

  majątkowych, 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

- nienaganna opinia, 

- dobry stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na w/w stanowisku, 

- dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres. 

 

2. Główne obowiązki: 

-  pobieranie opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie  

    miasta Dębicy, 

- wpłacanie w terminie opłaty targowej do kasy Urzędu Miejskiego w Dębicy  

   (szczegółowy opis zakresu czynności i odpowiedzialności znajduje się w opisie  

   stanowiska inkasenta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), 

-  rozliczanie się z pobranej opłaty targowej, 

- stała współpraca z Biurem Współpracy z Przedsiębiorcami.  

 

3. Warunki pracy i płacy: 

 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży                           

na targowiskach.  



W mieście Dębica funkcjonują 4 targowiska stałe zlokalizowane przy                                      

ul. Kraszewskiego: „Mój Rynek”, ”Plac Bazar”, „Skarpa” „Parking MOP”.  

 

Targowiskami, są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, jak również 

miejsca z przeznaczeniem na usytuowanie stanowiska handlowego w ramach decyzji  

wydanego przez Zarządcę dróg na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  

 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 

1. Oferta powinna zawierać: 

a)   datę sporządzenia oferty, 

  b)   imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta, 

c)   oferowaną wysokość wynagrodzenia za inkaso, 

d)   formularz ofertowy, 

e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu                     

                  oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

f)   oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

g)  kserokopia dowodu osobistego, 

h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na   

                 w/w stanowisku, 

i)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych               

                  do celu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2019 r.  o ochronie  danych  

                  osobowych  (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781 ze zm.).  

2. Oferta musi zostać złożona w oryginale.  

3. Oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych                    

     i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się  

     uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert. 

4. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone. Wskazania inkasenta,  

     wyłonionego w drodze konkursu oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,  

     dokona Rada Miejska w Dębicy w drodze uchwały.  Na jej podstawie z inkasentem  

     zostanie zawarta umowa cywilnoprawna do dnia 28.02.2022 r.  

 

5. Termin wykonania zamówienia:  

     

    Wymagany termin realizacji zamówienia: 

      Rozpoczęcie świadczenia usługi:  w dniu 1 marca 2022 roku. 

            Zakończenie świadczenia usługi: w dniu 31 grudnia 2022 roku.  

 

 

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 

1.  W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje      

  Zamawiający i Wykonawcy na adres e-mail: miroslaw.rdzak@umdebica.pl, w języku  

  polskim. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich   

  otrzymania. Forma pisemna jest dopuszczalna zawsze, chyba, że zachodzą wyjątki  

  przewidziane w Ustawie.  

 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których mowa powyżej uważa 

się za wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł 



on zapoznać się z ich treścią. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do piątku  

(z wyjątkiem dni wolnych od pracy), w godzinach od 7:30-15:30. 

 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

Jolanta Paździor – Kierownik Biura Współpracy z Przedsiębiorcami 

Mirosław Rdzak – Inspektor  Biura Współpracy z Przedsiębiorcami 

 

8. Termin związania ofertą: 

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej  

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Każdy Wykonawca (bez względu na jego rolę w ofercie) może złożyć tylko jedną ofertę.  

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

Oferta musi być sporządzona: 

- w języku polskim, 

- w 1 egzemplarzu (1 oryginał ) 

- w formie pisemnej 

 

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 
 

1. Wymagane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego                      

w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2022 r.               

do godz. 15:00, w zaklejonej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). 

2. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

„GMINA MIASTA DĘBICA - Dotyczy naboru na Inkasenta opłaty targowej”  

Nie otwierać przed dniem: 4 lutego 2022 r. 

 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

 

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 –  

4 lutego 2022 r. w pok.102, o godz. 9:00. 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 



12. Kryteria oceny ofert: 

 

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

-  wysokość wynagrodzenia prowizyjnego w % ustalona od kwoty opłaty targowej. 

 

2. Wysokość wynagrodzenia należy podać w „OFERCIE NA WYKONANIE    

ZAMÓWIENIA” w tabeli, w części: „Wartość mojej oferty za wykonanie całości 

zamówienia będącego przedmiotem postępowania”.  

 

3. Szacunkową wysokość wynagrodzenia w % Kandydat określa na podstawie kwot 

opłaty targowej w latach 2019 – 2021 (pkt. 12.4  niniejszego „Zapytania 

Ofertowego”.        

 

4. Wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot 

opłaty targowej w latach 2019 – 2021 wyniosła:  

 

- w roku 2019: 155 034,14 zł 

- w roku 2020: 120 073,02 zł  

- w roku 2021: 150 000, 00 zł.   

 

5. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie usługi 

objętej zamówieniem za najniższą wysokość wynagrodzenia prowizyjnego. 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów,                 

do złożenia  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.    

7. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane  w złożonych ofertach.  

8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli zostały złożone  

oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

9. Przewodniczący Komisji Konkursowej zawiadomi uczestników konkursu o jego 

wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia konkursu. 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

Jerzy Sieradzki 

 

Z-ca Burmistrza Miasta Dębicy 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art.13 

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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia                   

14 maja 2016 r. L 119/1) 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator 

Danych 

Osobowych 

(APO) 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miasta Dębica, z 

siedzibą                          w Dębicy.  

Gmina Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta  

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica; 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

• przez e-mail: umdebica@.umdebica.pl 

• telefonicznie : (14) 68 38 100 

Inspektor 

Ochrony 

Danych 

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Magiera. Inspektor to Osoba,              

z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących 

Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób : 

- listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica  

- przez e-mail: iod@umdebica.pl, 

- telefonicznie 14/ 68-38-134; 

Cele 

przetwarzania 

Twoich 

danych 

osobowych 

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w celu związanym                               

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania 

przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest 

wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikających z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy i innych osób 

podanych  w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „PRZETARG  OFERTOWY na Inkasenta opłaty targowej na terenie 

miasta Dębicyprowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

 

Podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO  



Twoich 

danych 

osobowych 

Okres 

przechowywa

nia Twoich 

danych 

osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Dębicy przez 

minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów 

może podjąć decyzję   o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A 

i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski                       

w Dębicy przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej 

sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego                 

w Krakowie, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy 

Twoich 

danych 

osobowych 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

Twoje prawa 

związane z 

przetwarzanie

m danych 

osobowych 

Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa związane  z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

 

• na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących; przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 

mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 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 procedowanego/zakończonego) 

postępowania; 

• na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych 

osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą,                        

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 

RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

• 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*; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej dotyczących                    

danych osobowych narusza przepisy RODO;  W odniesieniu do Twoich                          

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystać                 

z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane 



kontaktowe powyżej). 

Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przysługuje: 

- 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 tych danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Prawo 

wniesienia 

skargi 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych 

osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


