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          Modliborzyce, 21.05.2020 r. 

Znak sprawy: INW.271.2.7.2020 

 

 

                  

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  

kwoty 30 000 euro) 

  

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                 

w oparciu o art. 4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej wg Załącznika 

nr 1 na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej                       

w Wierzchowiskach Drugich, polegająca na dobudowaniu garażu.  

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:   
Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

nr telefonu  15 8715079 

nr faksu       15 8717102 

Adres poczty elektronicznej:  gminamodliborzyce@wp.pl , sekretariat@modliborzyce.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Drugich, polegające na dobudowaniu garażu. 

Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót - Załącznik nr 2 stanowiący 

integralną część zapytania ofertowego.  

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót: 

 roboty budowlane przyziemie; 

 pokrycie dachowe blachą;  

 elewacja budynku; 

 opaska odwadniająca; 

 utwardzenie dojazdu.  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, na którą 

składają się: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) 

oraz rysunki techniczne, udostępnione do wglądu  w siedzibie  Zamawiającego.  

2.2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, z należytą starannością.  

2.3. Kod i nazwa zamówienia  wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000  Wymagania ogólne 

45111200  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45262310  Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) 
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45442100-8 Roboty malarskie 

45260000  Wykonanie pokryć dachowych 

45410000  Tynkowanie 

45430000  Pokrywanie podłóg i ścian 

 

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2020 r. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 

5.1. Ofertę, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

5.2. Wykonawca określi całkowitą cenę ofertową  jako cena netto i brutto oraz  należny 

podatek VAT. Kwotę należy podać cyfrowo i słownie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

5.4. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem 

załączonym do zapytania ofertowego Załącznik nr 3. 

5.5. Oferta winna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę oraz opatrzona pieczątką firmy. 

5.6.Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

 

6. Miejsce i termin składnia oferty. 

 

Ofertę należy złożyć:  

w terminie do dnia 02.06.2020 r. do godz. 10
00

 

 osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski                

w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, piętro - pokój nr 2 

(sekretariat). 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)  

winna być zaadresowana i z dopiskiem nazwy zadania i/lub znakiem sprawy. 

lub 

 przesłać (podpisaną i zeskanowaną) drogą elektroniczną na adres e-mail: 

gminamodliborzyce@wp.pl w wpisując w tytule znak sprawy: INW.271.2.7.2020 

(oryginał oferty należy dosłać pocztą).  

Uwaga: 

Zgodnie z zaleceniem Zamawiającego zatytułowanie wiadomości i przesłanie jej na 

wskazany powyżej adres ma na celu zagwarantowanie jej dotarcie we właściwym 

czasie. 

 

7.Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto – znaczenie 100%.  

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali 

będą oceniani według następującego wzoru:    

 
           najniższa cena  

PC =   -----------------  x 100 
     cena badanej oferty 

 

gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto 
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Każdy Wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów. Ilość punktów (zaokrąglona 

do dwóch miejsc po przecinku) zostanie wyliczona na podstawie powyższego wzoru. 

8. Warunki płatności: Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

9. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 15 87 15 079; 15 87 15 068 lub adresem               

e-mail: gminamodliborzyce@wp.pl 

 

10. Pozostałe informacje  

10.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 

umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 

10.2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości 

dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.  

10.3. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w 

rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

11. Informacja o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w 

Modliborzycach(adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: adres  

e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl telefon kontaktowy (15) 8715 079; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie, kierując 

korespondencję pod adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”. 

4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia 

działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 

1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych                                 

z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub 

przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty 

przetwarzające.  

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z 
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dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych 

podlegających przetwarzaniu;  

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także 

prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
1
; 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres 

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 

stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 

4 )prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie 

przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) 

oraz  RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w 

celu wskazanym w ust. 3; 

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 

RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych 

danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.  

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

12. Załączniki do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Przedmiar robót  

Załącznik nr 3 Kosztorys ofertowy 

 

 

                                                 
1 Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.  


