Chojnów, dnia 09.04.2020 r.
RG.2600. .2020
Zapytanie ofertowe
1. Gmina Miejska Chojnów, Plac Zamkowy 1; 59-225 Chojnów, zaprasza do złożenia oferty handlowej
na wykonanie zadania pn.

Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)
2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Szczegółowy zakres zadania.
Zakres prac obejmuje, w szczególności przebudowę terenu amfiteatru poprzez wymianę nawierzchni
utwardzonej wraz z wykonaniem zadaszenia żaglowego nad sceną środkową. Zakres prac obejmuje:
rozebranie istniejących ścian, filarów i kolumn, rozbiórkę elementów betonowych, rozebranie chodników
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, plantowanie skarp,
formowanie nasypów, Wykonanie zadaszenia amfiteatru – osłon przeciwsłonecznych - na masztach
elastycznych, naprawę murków, uzupełnienie tynków.
Szczegółowy zakres zadania opisany został w z Projektem Budowlanym Wykonawczym.
Przedmiar przekazany przez Zamawiającego jest wyłącznie poglądowy.
W celu dokonania pełnej wyceny prac zaleca się wykonawcy oględziny obiektu.
4. Opis sposobu obliczenia ceny: wykonawca przedstawi w ofercie cenę brutto obejmującą całość przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do
zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim
systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje
najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

C=

* 100%

Cena oferowana badanej oferty

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie usługi.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Płatność dokonana będzie po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku, po
podpisaniu protokolarnego odbioru prac.
6.

Termin i miejsce wykonania
do 30.07.2020 r.

zamówienia:

Wykonanie

zadania

w

terminie

do

dnia

6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1)
2)

wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty wraz z podpisaną klauzulą
Szczegółowy kosztorys ofertowy

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.

9. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą do Urzędu
Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 27.04.2020 (decyduje data
wpływu do urzędu). Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Oferta winna być opisana :

Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty: cena - 100 %
11. Osoba do kontaktów:
Tomasz Głąbicki

- tel. (76) 81 86 681 wew.127

12. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ
Jan Serkies /-/

(miejscowość), dnia
RG.2600.

.2020

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Miejska Chojnów, Plac Zamkowy 1; 59-225 Chojnów
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)

3. Wymagania związane z wykonaniem: Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dokumentacją
techniczną
4. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.
5. Nazwa i adres WYKONAWCY ……………………………………….

NIP…………………….……….… tel. …………………..…….….. fax. ………………….……...
e-mail……………………….………….
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Lp.

Przedmiot

Wartość
netto

Podatek
VAT

Kwota brutto

1

2

3

4

5 (3+4)

1.

Rewitalizacja Amfiteatru w Parku
Śródmiejskim
(Muszla Koncertowa)

zł

zł

zł

słownie brutto: ………………………………….……………………………………………
7. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.07.2020 r.
gwarancja 60 miesięcy.
b) warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia do zamawiającego faktury/rachunku.
c) jednocześnie deklaruję, że zdobyliśmy wszelkie informacje, konieczne do przygotowania

niniejszej oferty i wykonania zamówienia oraz, że wyceniliśmy wszystkie niezbędne prace do
prawidłowego wykonania zamówienia.
d) zobowiązujemy się wykonać zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Oświadczam, że:
- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń w razie
wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych
w ogłoszeniu;
- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie
z przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

………………………………………
Podpis i pieczęć wykonawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,
informuję, iż:

1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie jest Burmistrz Miasta
Chojnowa
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a)
listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1
b)
przez adres email: urzad.miejski@chojnow.eu
c)
telefonicznie: 76 81 88 285
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
a)
listownie:
Urząd
Miejski
w
Chojnowie,
59-225
Chojnów,
pl.
Zamkowy
1
z dopiskiem „IOD”
b)
przez adres e-mail: iod@chojnow.eu
c)
telefonicznie: +48 665 113 071
3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Cele przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie wynikają z realizacji zadań
własnych (gminnych) Gminy Chojnów, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę
Miejską Chojnowa.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa o samorządzie gminnym oraz inne
akty prawne zobowiązujące Burmistrza Miasta Chojnowa do przetwarzania danych osobowych Klientów
urzędu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) będziemy
przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem
przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przeciwnym wypadku, zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie
danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
a)

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b)
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych
podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy
zawartej z Administratorem,
c)
podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator
pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Urzędu Miejskiego w
Chojnowie.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe
zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne
nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.
U. z 2011 r. nr.14 poz.67)
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)
prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach opisach w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO);

d)

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
e)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
f)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g)
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak tylko w sytuacjach w których
została ona przez Państwa wyrażona;
h)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony
Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.
7. INFORMACJA O WARUNKACH ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje
urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.
Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej
stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.
8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Urząd Miejski w Chojnowie nie wykorzystuje mechanizmów związanych z zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji.
9. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

…………………………………………
…………………………………………

Chojnów, dnia …………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania,
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
………………………………………………
/podpis/
Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1

