„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

RRG.271.16.2018.KP
Pakosławice, dnia 18.10.2018 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Pakosławice
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

2.

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja boiska w Prusinowicach,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

„Modernizacja boiska w Prusinowicach”
UWAGA
Do złożenia oferty cenowej należy uwzględnić wyłącznie przebudowę i rozbudowę szatni sportowej
wraz z infrastrukturą techniczną.
Każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do formularza ofertowego uproszczony kosztorys
ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru.
Szczegółowy zakres robót jest ujęty w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót oraz
dokumentacji technicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze wskazana
została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych
materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako
przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp.
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równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane (nie są one obowiązujące dla
Wykonawcy).
4. Termin wykonania zamówienia do 31.01.2018.r.
5.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki,
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku
dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia
tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia
tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
na formularzu ofertowym.
3) Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru.

7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.
1.

Opis sposobu przygotowywania oferty.
Wymagania podstawowe.
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2)
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych i wariantowych
3)
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż
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4)
5)

6)

2.

9.

jeżeli z dokumentu(ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą
być podpisane przez wszystkie te osoby.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie
nazwy firmy i siedziby.
Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a)
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego zaproszenia,
b)
dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.

Miejsce oraz termin składania ofert.
Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice pokój nr 5 (sekretariat)do dnia 26.10.2018 r. do godziny 1100.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres
Wykonawcy

Urząd Gminy Pakosławice,
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na:

„Modernizacja boiska w Prusinowicach
Nie otwierać przed dniem: 26.10.2018 r. godzina 1115.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Pakosławice Reńska Wieś 1,
48-314 Pakosławice –, pok. nr 14, I piętro w dniu 26.10.2018 r. godz. 11:15.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie najniższą
cenę, której waga wynosi 100 %.
Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku.
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia.
Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o przedmiar robót oraz wnioski wypływające
z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.
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Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

11.

1.
2.

3.
4.

12.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Krzysztof Pawłowski, email: k.pawlowski@pakoslawice.pl ug@pakoslawice.pl
tel.774357614,
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,
przesyła bądź zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało
zaproszenie.

Informacje dodatkowe:
 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej a
także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i
wykonania zamówienia.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.

 Wykonawca, którego













oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie
poinformowany o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny lub skorzystać z prawa do unieważnienia postępowania.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego.
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”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice,
- dane kontaktowe administratora: Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, 77 435 76 14, mail:
ug@pakoslawice.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Kaflowski Jacek, iod@pakoslawice.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 którego dotyczy niniejsza
zaproszenie, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 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 przy padków, 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.
Formularz oferty,
2.
Wzór umowy,
3.
Przedmiar,
4.
Projekt umowy
5.
Specyfikacja Techniczna

Wójt Gminy Pakosławice
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