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Pokój, 10.06.2021 r.

    Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą   elementów   małej architektury –  8 witaczy  

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej

niż  130 000 złotych.  Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r.  -  Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.).

Zamawiający:

nazwa: Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice

adres:   Fałkowice 51, 46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 

46-034 Pokój

strona internetowa:  www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail: ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  od 7:30 do 15:30

I Opis przedmiotu zamówienia

Współny Słownik Zamówień (CPV):

22462000-6   Materiały reklamowe 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup z dostawą 8 szt. witaczy w ramach projektu pn. „Witajcie na

Stobrawskim Zielonym Szlaku” realizowanego 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.

2.  Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę 8 szt. witaczy.

Specyfikacja witacza:

- wykonany na płycie alucobond, grafika mieszana;

- konstrukcja stalowa, malowana ręcznie farbą antykorozyjną;
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- wymiary: nie mniej niż. 100 cm szerokości, 200 cm wysokości;

- całość konstrukcji zamknięta płytą z grafiką dwustronną;

- odporny na warunki atmosferyczne.

Treść witacza: każdy witacz zawierać będzie informację „Witamy w Gminie Pokój” oraz kod QR odsyłający do

systemu turystycznego. Każdy witacz zawierać będzie mapę obrazującą najważniejsze zabytki i atrakcje 

turystyczne w gminie Pokój oraz opis i zdjęcie konkretnego zabytku - na każdym witaczu inny zabytek. 

Niezbędne informacje do zamieszczenia na witaczu zostaną udostępnione przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy. Przed przystąpieniem do wykonania witaczy konieczne jest uzyskanie akceptacji projektów przez 

Zamawiającego.

3. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zapytaniem ofertowym. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z

przepisami  i  normami  mającymi  zastosowanie.  Na  wszystkie  urządzenia,  poszczególne  elementy  składowe,

należy odpowiednio przedstawić stosowne karty produktu, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia

do stosowania. komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz

instrukcje  konserwacji  i  użytkowania.  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  będzie  zobowiązany  do

przedstawienia  Kart  produktu  lub  innych  równoważnych  dokumentów  potwierdzających  specyfikację

produktów.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

3.  Przez  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:

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 z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 
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e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych 

usług.

III. Kryteria i sposób oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto -  100%.

2. Termin związania ofertą - 30 dni.

3. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od

daty złożenia ofert.

4. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia,

jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

5. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 3 dni robocze od dnia dostarczenia przez

Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

6.  Po  dokonaniu  analizy ofert  oraz  rozpatrzeniu przedłożonych ofert,  Zamawiający poinformuje  o wyborze

najkorzystniejszej  oferty  poprzez  zamieszczenie  na  swojej  stronie  internetowej  wyniku  wyboru  oferenta

wskazując ofertę, która została wybrana.

7. Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga

formy pisemnej  pod rygorem nieważności.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę,  którego ofertę  wybrał  o

miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Niepodpisanie przez Wykonawcę

umowy  na  warunkach,  w  czasie  i  w  miejscu  określonym  przez  Zamawiającego,  będzie  jednoznaczne  z

uchylaniem  się  od  zawarcia  umowy  i  odrzuceniem  oferty  Wykonawcy.  W takim  przypadku  Zamawiający

zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej złożonej oferty.

IV. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty:

a) złożonej po terminie
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b) zawierającej błędy w obliczeniu ceny

c) niepodpisanej przez osoby uprawnione

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn;

b) zmiany warunków udziału w postępowaniu, jak również przesunięcia terminu składania ofert;

c) wystąpienia o wyjaśnienia i uzupełnienia treści oferty.

V  . Termin realizacji przedmiotu zamówienia i termin płatności:  

1.   Przedmiot zamówienia należy dostarczyć oraz zamontować w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

2.  Termin  płatności  wynosi  30 dni.  Płatność  zostanie  dokonana  na  podstawie  prawidłowo  wystawionej

faktury/rachunku oraz protokołu odbioru.

VI. Dokumenty wymagane od wykonawców

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 1

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym – Załącznik nr 2

3. Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik.

VII. Wymagania dotyczące złożonej oferty oraz sposób obliczania ceny.

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1).

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.  Wykonawca  określi  ryczałtową  cenę  brutto  zamówienia.  Cena  oferty  musi  być  podana  cyfrą  (należy  ją

zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.  Ceny muszą być wyrażone w złotych

(PLN).
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4.  Wykonawca  zobowiązany jest  uwzględnić  w cenie  oferty  wszystkie  koszta  niezbędne  do  prawidłowego,

pełnego  i  terminowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia  –  wynikające  zarówno  z  opisu  przedmiotu

zamówienia jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz uwzględniające inne nieujęte elementy a konieczne dla

osiągnięcia  zamierzonego  celu,  w  tym  m.in.  koszty  dostawy,  montażu.  Niedoszacowanie,  pominięcie  przy

wycenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spowoduje zwiększenia ceny w trakcie i po realizacji

zadania.

5.  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 podać tą informacje we wzorze oferty.

6.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

VIII.   Opis sposobu przygotowania i składania ofert:  

1. Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 16.06.2021 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem 

poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój,  ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat - 

decyduje data wpływu do urzędu. 

2.  Ofertę  należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej według wzoru :

Nazwa i adres Wykonawcy
składającego ofertę

…………………………………
…………………………………
…………………………………
Nr tel.:…………………………
Adres e-mail: ………………….

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice

OFERTA
w zapytaniu ofertowym  na zakup z dostawą 8 szt. witaczy

3. W przypadku nieoznaczenia koperty w ww. sposób, Zamawiający będzie traktował ofertę jako „zwykłą” 

korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie do złożenia dodatkowych

ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe 

nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.

IX. Zmiany umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na realizację zamówienia pod warunkiem, że zmiana

taka będzie zgodna z warunkami realizacji Projektu oraz zmiana ta nie będzie dla Zamawiającego niekorzystna. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na cenę oferty

(np. zmiana stawki podatku VAT). Cena netto zostaje bez zmian. 

b) Zmiana terminu realizacji w przypadku zajścia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek wystąpienia siły wyższej. 

c) W uzasadnionych przypadkach (np. wycofanie z produkcji, brak w obiegu handlowym) Zamawiający

przewiduje  możliwość  zmian  w zakresie  oferowanych  materiałów określonych  w  Specyfikacji pod

warunkiem, że materiały oferowane zamiennie będą spełniały minimalne wymogi  i nie będą gorsze

jakościowo od wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie. 

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować

istnienie przesłanki tej zmiany.

X. Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest Pani Natalia Betkier tel 774693080 w. 31, adres mail: 

n.betkier@gminapokoj.pl 

 Ewelina Dyszlowska
 /-/ 

 Prezes Zarządu
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XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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 Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034

Pokój, 

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych, kontakt

pisemny za pomocą poczty tradycyjnej  na adres IOD Urząd Gminy Pokój,  ul.  Sienkiewicza 8,  46-034 Pokój,

poczty elektronicznej na adres iod@gminapokoj.pl, kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO w celu  związanym z  niniejszym

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

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 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:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2. 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 w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz

jego załączników);

3. 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)     

mailto:iod@gminapokoj.pl
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4. 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:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3. 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. 

8) Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in

formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania da-

nych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagało-

by niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in-

formacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamó-

wienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami). 

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępo-

waniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowa-

nie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.


