ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji
ciśnieniowej.

Zamawiający:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie reprezentowany przez Dyrektora
Bartłomieja Dytwińskiego
Adres siedziby zamawiającego:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
55-020 Żórawina, ul. Młyńska 9, Węgry

Zamawiający zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego
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I.

Informacje ogólne
Zamawiający:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawienie
ul. Młyńska 9, Węgry
55-020 Żórawina
tel. 71 31 65 116

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego w formie zapytań
skierowanych bezpośrednio do Wykonawców
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej, o długości L= ok. 870mb. Lokalizacja sieci w miejscowości Wojkowice
i Żórawina. Sieć należy lokalizować w działkach nr 206/4, 206/3, 206/1, 205, 202/1, 202/2
obręb Wojkowice gm. Żórawina oraz w działkach nr 227, 502/1, 501(złączenie z siecią
istniejącą), obręb Żórawina. Teren o numerach działek: 227, 502/1 nie jest objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oferta powinna zawierać 2
warianty: wykonanie map do celów projektowych po stronie Projektanta oraz po stronie
Zamawiającego. Przed wykonaniem projektu należy dokonać inwentaryzacji istniejących sieci
i przyłączy w terenie.
Po stronie Projektanta należy:
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej;
- dokonanie zgłoszenia budowy sieci w odpowiednim urzędzie wraz z uzyskaniem decyzji
braku sprzeciwu co do zamiaru wykonania robót;
- uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz wymaganych dokumentów formalno-prawnych
niezbędnych do zgłoszenia budowy sieci, w tym m.in.:
- uzyskanie uzgodnienia z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Żórawinie;
- uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej;
- uzyskanie uzgodnień przebiegu trasy sieci z właścicielami działek;
Po stronie Zamawiającego należy:
- wydanie warunków technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej;
IV. Zamówienia częściowe, zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
V. Klauzula RODO
Na podstawie 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. Ur. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej: „RODO”, informuję, że:
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Żórawinie, ul. Młyńska 9 Węgry, 55-020 Żórawina. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Wojciech Huczyński – kontakt
poprzez Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@huczynski.pl;
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO,
tj. w celu podjęcia działań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego - czynności przed zawarciem umowy oraz wywiązania się Administratora z
prawnego obowiązku w postaci realizacji przedmiotowej procedury. Nazwa
postępowania: „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji
ciśnieniowej sanitarnej.”
3. Dane będą przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, służbowego adresu
korespondencyjnego, służbowego numeru telefonu; służbowej poczty elektronicznej;
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej, którym Administrator
jest zobowiązany do ich udostępnienia oraz zaufane podmioty, pracujące na rzecz
Administratora – na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych,
gwarantującej zachowanie ich w poufności oraz integralności;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest warunkiem udziału w postępowaniu. W przypadku odmowy podania
danych osobowych wymaganych w przedmiotowej procedurze, Państwa oferta nie
będzie uwzględniana w postępowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani poza obszar Unii Europejskiej;
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Dane nie będą podlegać
profilowaniu;
9. W związku z przetwarzaniem danych posiadają Państwo następujące prawa:
10. Na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących,
11. Na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
12. 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;
13. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO.
14. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia nie przysługuje
Państwu:
15. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b) ,d), lub e) RODO - prawo do usunięcia danych
osobowych,
16. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO
17. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych art.6 ust.
1 lit. b) i c) RODO.
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VI. Termin wykonania
Należy podać możliwie najkrótszy termin wykonania dokumentacji.
VII. Wymagane dokumenty
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – dokument z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej rzeczypospolitej Polskiej.
VIII.
Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazanie oświadczeń i dokumentów
1. Składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań, ofert oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pomocą adresu elektronicznego:
eksploatacja@wodociagizorawina.pl
2. Zamawiający będzie odpowiadał na zapytania wykonawców elektronicznie
3. Osoba do kontaktu w zakresie pytań merytorycznych: Łukasz Szarek
eksploatacja@wodociagizorawina.pl
IX. Opis sposobu przygotowania oferty oraz składanie ofert
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2. Ofertę składa się w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym
4. Ofertę należy złożyć na adres elektroniczny e-mail: eksploatacja@wodociagizorawina.pl
5. Wszyscy wykonawcy są zobowiązani przesłać podpisany formularz ofertowy (skan).
Preferowane przez Zamawiającego formaty plików do składania dokumentów
elektronicznych to pdf.
X. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na adres elektroniczny e-mail: eksploatacja@wodociagizorawina.pl
2. Termin składania oferty upływa w dniu: 20.07.2021 r.
XI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty ma być wyrażona w PLN i winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do
wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym, w tym podatek VAT (%) w ustawowej wysokości
2. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianie
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena oferty – 80%
Termin wykonania – 20%
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XIII.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana każdemu Wykonawcy,
który złożył prawidłowo ofertę
2. Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta została
uznana za najkorzystniejsza
XIV.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu
2. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w postępowaniu mają zastosowanie
przepisy dotyczące środków ochrony prawnej, rozdz. IV, pkt 13.1 – 13.8
XV. ZAŁĄCZNIKI
a) Formularz oferty – załącznik 1
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Załącznik 1
Nazwa i adres firmy (oferenta)

OFERTA
Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................
Adres wykonawcy ........................................................................................................................... ..
NIP ………………………………………………… REGON ………………..……………………
Nr rachunku bankowego ................................................................................................................. .....
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Wykonanie projektu budowlanego odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, o długości L= ok. 870mb. w miejscowości Wojkowice
i Żórawina.", zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i terminem za cenę całego
zadania w kwocie:
kwota netto……………………………….....…. zł,
(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),
podatek VAT w wysokości …………………… zł,
(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),
kwota brutto ……………………………………zł,
(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),

1. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania usługi.
2. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. W przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązują się do zawarcia umowy i realizacji
zadania.

data ………………………………..
……………………………………………
Podpis osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
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