Zapytanie ofertowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
((Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na wykonanie
robót budowlanych polegających na wymianie posadzki w sali gimnastycznej parkietowej na
wykładzinę sportową
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod: 45453000-7 , 44112220-6
Demontaż parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju, ul. 1 Maja 15, 46-034 Pokój i
wykonanie nowej podłogi o nawierzchni syntetycznej. Szczegółowy zakres zapisany jest w Specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze. Powierzchnia parkietu 278,94 m2

Wymagana gwarancja -6 lat
Termin realizacji robót : 2019-08-30
Sposób obliczenia ceny
a)
b)
c)

Przedmiot zamówienia określa opis w niniejszym zapytaniu oraz załączona dokumentacja
Obowiązująca formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zadania w zapytaniu ofertowym
i załączonej dokumentacji.
d)
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia .
e)
Wykonawca obliczy cenę netto wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia oraz należny podatek VAT. Suma ceny netto +podatek VAT będzie stanowiła
cenę oferty.
f)
Zastosowanie przez Wykonawcę procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług
niezgodnej z przepisami o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje
odrzucenie oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, do oferty musi
dołączyć stosowne oświadczenie.
g)
Cena oferty musi być podana cyfrą (należy ja zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) oraz słownie.
Rozliczenie
a)

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

b)

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez wszystkie strony protokół odbioru
końcowego robót potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę robót wszystkich robót budowlanych w jakości co najmniej dobrej

Ocena ofert
a)
Zamawiający przy wyborze oferty, będzie kierował się jednym kryterium tj. najniższą ceną,
jaka zostanie zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę.
„cena – 100%” , która dokonywana będzie w niżej określony sposób:
a)
b)
c)

maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;
oferta z najniższą oferowaną ceną otrzyma 100 pkt.;
każda inna oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

Najniższa cena oferty
C = ------------------------------------ x 100 x 100 %
Cena oferty badanej
b)

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona na załączonym wzorze oferty.

Sposób przygotowania oferty, złożenie i otwarcie
Należy wypełnić załączony formularz ofertowy Załącznik nr 1
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój, 46-034 Pokój (pokój nr 11, (parter,sekretariat) lub
przesłać na adres: Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój do dnia 31.07.2019 do
godz. 9:00 (liczy się data wpływu do Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 do godz.
9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w Sali Ślubów
Osoby do kontaktu:
1)
Pani Hadamik Agnieszka - tel. 774693080 wew. 31, fax 774693080 wew. 22 , od pon. pt., w godz. pracy urzędu; e-mail: a.hadamik@gminapokoj.pl
2)
Pani Ptaszek Joanna- tel. 774693080 wew. 31, fax 774693080 wew. 22 , od pon. - pt., w
godz. pracy urzędu; e-mail: j.ptaszek@gminapokoj.pl

Zamawiający może na każdym etapie anulować zapytanie ofertowe, zwłaszcza gdy nie będzie
ono leżeć w interesie publicznym, bez podania przyczyzny. Oferent składa ofertę na włsany
koszt i na własne ryzyko i nie bzie roślił sobie praw do odszkodowania w zwiazku z
anulowaniem zapytania ofertowego.
Barbara Zając /-/ Wójt gminy Pokój

KLAUZULA INFORMACYJNA
3)
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:
4)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Pokoju z siedzibą przy
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, ug@gminapokoj.pl, tel. 774693080 wew. 11
5)
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pokój jest Pan Tomasz
Zimoch, kontakt: admin@gminapokój.pl, / 774693080 w. 20*;
6)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie art.4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm)
7)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm), ., dalej „ustawa Pzp”;
ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) , dalej
kodeks cywilny, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ((Dz.U. z 2019 r., poz.
869), dalej ustawą o finansach publicznych.
8)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, obejmuje cały czas trwania umowy;
9)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy kodeks cywilny ustawy
o finansach publicznych , związanym z udziałem w, konsekwencje niepodania określonych danych
uniemożliwiać będą dopuszczenie do weryfikacji oferty.;
10)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11)
posiada Pani/Pan:
12)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
13)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
14)
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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego)
15)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
16)
nie przysługuje Pani/Panu:
17)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

18)

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.

