Mieszkowice, 29.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł i kuchenkę, montaż kotła
gazowego i kuchenki gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach
ul. Kościuszki 46.
I. Nazwa i adres Zamawiającego
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Mieszkowice, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
NIP 858-173-09-44, Rg 811686544
Dane kontaktowe: tel: +48 91 46 66 925, 926, e-mail: gmina@mieszkowice.pl
II. Tryb udzielania zamówienia
2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 oraz z 2020 r., poz,. 288 )wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł i
kuchenkę
wraz
z
montażem
w
budynku
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Mieszkowicach przy ul. Kościuszki 46.

4. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą
Dokumentacji Technicznej, zawierającej Przedmiar robót - opis przedmiotu zamówienia, który
stanowi Załącznik nr 1 (ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej) oraz za
pomocą projektu budowlanego stanowiącego Załącznik Nr 2
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje całość robót budowlanych
oraz towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu użytkownikowi. W razie
wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót, dostaw i usług
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a opisanych w Przedmiarze
robót - Opis przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Rozdziału. W
przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści dokumentów
wymienionych w pkt. 5 i 6 należy przyjmować, iż celem Zamawiającego jest zapewnienie
najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz zgodność
przedmiotu zamówienia z obowiązującymi normami i przepisami w chwili odbioru.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na nazwy
producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń
służących do wykonania niniejszego zamówienia-wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub
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równoważne. Należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
stosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu
zamówienia.
7. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:
a. szczegółowe zapoznanie się z Dokumentacją Techniczną -przedmiarem robót,
b. szczegółowe zapoznanie się z rzutem budynku stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
c. zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i realizacji zamówienia.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i treści
umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na
3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 15:00 z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki
opublikowano zapytanie ofertowe. Pytania należy kierować na adres mailowy:
gmina@mieszkowice.pl. Pytania dotyczące zapytania lub umowy muszą wskazywać konkretny
jego/jej punkt.
8. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
uzupełniających. Oferta musi zawierać pełen zakres robót i związanych z nim dostaw, zgodnie z
Przedmiarem robót - opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Załączniku nr 1.

9. Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
10. Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331110-0 Instalowanie kotłów
11. Miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach przy
ul. Kościuszki 46.
14. Czas trwania zamówienia / termin wykonania: do 30 września 2020 roku.
15. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące
swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli
i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub
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rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich
czynności i prac objętych przedmiotem umowy.
16. Wykonawca obowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić polisę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy prowadzeniu działalności
gospodarczej w okresie obowiązywania umowy.
17. Zamawiający wymaga, by na przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił min. 36
miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi.
18. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
19. W takim przypadku, analogicznie jak na podst. art. 36b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843 oraz z 2020 r., poz. 288)
– dalej jako „ustawa” lub „ustawa Pzp” Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
20. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych analogicznie jak w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
22. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, takie jak oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
23. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
24. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
25. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
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c) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
d) nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości
e) nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków, składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne – warunek potwierdzany oświadczeniem, że nie posiada zaległości z tytułu
ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych
26. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
analogicznie jak na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy oraz analogicznie jak na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
27. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie rozpatrywał:
27.1 w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia
szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie
warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
27.2 w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie
stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
27.3 w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia
szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie
warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
27.4 w zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający stawia
w tym zakresie Warunek szczegółowy. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca,
który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jednego podobnego zamówienia / roboty budowlanej, tj. wykonanie
instalacji grzewczych oraz kotłowni gazowej w obiekcie o powierzchni minimum 300 m².
28. Wykonawca potwierdza spełnianie w/w warunku poprzez złożenie Oświadczenia o
spełnieniu warunku, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz
potwierdzenie dowodami (tj. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
protokołów odbioru lub referencji m.in. zawierające informacje o Zleceniodawcy, zakresie
wykonywanych prac, terminie oraz miejscu wykonywania prac), czy zamówienia te zostały
wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Nie złożenie wyżej wymienionych
dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie wynikało
spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.
29. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Zamawiający informuje, iż powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające
w szczególności na:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
W zakresie braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, Wykonawca będzie
zobowiązany wypełnić i złożyć wraz z ofertą Oświadczenie w tym zakresie, stanowiące
Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku ofert wspólnych należy
złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4, o którym mowa powyżej, podpisane osobno
przez każdego członka konsorcjum w imieniu swojej firmy oraz umowę konsorcjum podpisaną
przez wszystkich członków konsorcjum.
30. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w Formularzu oferty oraz Oświadczeniu
Wykonawcy.
31. Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu,
które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie
któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało
odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub
złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie w/w
warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.
V. Zmiany umowy
32. Zmiana umowy nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
Zapytaniu ofertowym i załącznikach do Zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) Zmiany są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub
usprawnienia procesu budowy.
2) Zmiany dotyczą sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie za
zgodą Zamawiającego, jeżeli dotyczą one możliwych do wykonania proponowanych przez
Wykonawcę rozwiązań alternatywnych, które charakteryzują się lepszymi parametrami lub
funkcjonalności względem pierwotnie określonych w zamówieniu,
Będą to przykładowo okoliczności:
a) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,
c) braku dostępności na rynku,
d) zmiany obowiązujących przepisów
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3) Zmiany dotyczą terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności:
a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
b) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień,
postanowień i decyzji administracyjnych;
c) wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia;
d) wystąpiła siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy (za siłę wyższą uznawane będą
zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki,
strajki, pożar, epidemia, itp. na które Strony nie mają wpływu)
e) wystąpiły zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urządzeń
f) wystąpiło wstrzymanie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy
g) wystąpiła zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie robót
4) zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto o wartość podatku
VAT
5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu
umowy okoliczności, które nie były znane stronom.

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią
uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki
zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej
umowy.
VI. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny
33. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie kryterium wyboru:
– cena oferty – 100 %
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100% otrzyma oferta z ceną najniższą spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu, przy czym 100 pkt. = 100%
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o poniższy wzór:

Cena oferty „C” - 100 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej
liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:
𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶=(
)∗100
𝐶𝑏
gdzie:
C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,
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Cmin. – cena najtańszej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
VII. Sposób, termin i miejsce składania ofert
34. Ofertę należy przygotować wg wzoru Formularz ofertowy znajdujący się w Załączniku nr
6 do Zapytania ofertowego Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i
ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez
Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
35. Wraz z wypełnioną ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) Oświadczenia Wykonawcy wskazane w treści Zapytania ofertowego
c) dokumenty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzające
spełnienie przez Wykonawcę warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, tj. dowody
potwierdzające należyte wykonanie jednego podobnego zamówienia / roboty budowlanej,
tj. wykonanie instalacji grzewczych oraz kotłowni gazowej w obiekcie o powierzchni
minimum 300m². Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za
zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy z datą
poświadczenia
d) pełnomocnictwo dla osoby /osób zaciągających zobowiązania cywilno – prawne
w imieniu Wykonawcy udzielone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań
cywilno – prawnych w imieniu Wykonawcy (w przypadku gdy oferta oraz oświadczenia
złożone w przetargu podpisane są przez osoby, których uprawnienia do podpisywania
dokumentów w imieniu Wykonawcy nie wynikają z dokumentów załączonych do oferty).
Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności
upoważniona jest osoba (jeżeli dotyczy)
e) wyjaśnienia przyczyny zastosowania zwolnienia z podatku VAT w ofercie Wykonawcy
(jeżeli dotyczy).
36. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł i kuchenkę, montaż kotła gazowego
i kuchenki gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach przy
ul. Kościuszki 46”.
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37. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać
listownie lub kurierem na adres Zamawiającego: Gmina Mieszkowice, ul. Chopina 1, 74-505
Mieszkowice
38. Termin składania ofert do dnia 15.07.2020 roku do godz. 9.00. Decyduje data i godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Otwarcie
ofert godz. 9.30.
39. Termin związania Ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu
składania ofert wskazanego w pkt. 38.
40. Oferta zawierać będzie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku
rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
41. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:
• oczywistych omyłek pisarskich,
• oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
• innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
42. Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez
Oferentów nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe
zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert
i realizacji dostawy objętej zapytaniem ofertowym.
43. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz przesłana drogą
elektroniczną jedynie do Wykonawców, którzy złożyli Oferty.
VIII. Pozostałe informacje:
44. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi
na zakres wprowadzonych zmian.
45. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności
gdy:
a) wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający ma przewidzianą na sfinansowanie tego zadania w budżecie, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia;
46. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z
niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
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jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
została złożona po terminie składania ofert;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
nie spełnia wymogów merytorycznych;
nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń
47. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym/będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty
opublikowania wyników, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
a)
b)
c)
d)
e)

48. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
49. Nie przewiduje się wadium / zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
50. Kontakt z Wykonawcami - Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani
Iwona Kuszaj, tel: +48 91 46 66 925, e-mail: gp.inwestycje@mieszkowice.pl oraz Pani
Karolina Pawlicka tel: +48 91 46 66 926, e-mail: gp.srodowisko@mieszkowice.pl
52. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie postępowania
o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi
drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.
IX. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Mieszkowice. Z administratorem można
skontaktować się:
iod@mieszkowice.pl,
+48 91 46 66 940,
– kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
2. Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy
polegających na ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków zawartych w ogłoszeniu o
zamówieniu oraz – w przypadku wyboru Wykonawcy – zapewnienie prawidłowego wykonania
umowy.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

których mowa w art. 18 ust. 2. RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją
niepodania danych będzie wykluczenie z procesu oceny ofert.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku
po ostatecznym załatwieniu sprawy.
8. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów wykonują
na zlecenie administratora zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych
wspierających realizację zadań na etapie przed zawarciem umowy i na etapie wykonywania
umowy.
9. W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności
gospodarczej odbiorcą danych będzie także ZUS, bank, urząd skarbowy właściwy dla miejsca
zamieszkania Wykonawcy.
Powyższa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowi spełnienie
przez administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13. RODO*.
* 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)
X. Wykaz Załączników do Zapytania ofertowego:
1. Przedmiar robót (opis przedmiotu zamówienia)
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków i doświadczeniu
4. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego
5. Wzór umowy
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