URZĄD MIEJSKI W
KOWARACH

REGULAMIN
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
KWOTY
130.000 zł

EDYCJA: A
STRONA: 1

WRM. 271.33.2021

Kowary, dnia 20.07.2021rok
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1 a.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U.2019, poz. 2019 ze póżn. zm.), tj. do 130.000,00 zł zapraszam do złożenia ofert na:
„Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Sienkiewicza” - dojazd do Przedszkola Publicznego nr 1.
I. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, z siedzibą 58 - 530 Kowary, ul. 1. Maja 1a, NIP 6110004982, REGON 230821598
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy opis prac stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:
Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej na odcinku od ul. Jana Matejki do ul. Górniczej- 83 m2.
Prace polegać będą na wyrównaniu zapadnięć nawierzchni z kostki kamiennej tj:
- rozebranie kostki kamiennej,
- odtworzenie podbudowy,
- ułożenie ponowne kostki kamiennej.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45233120-6 - Roboty budowlane w zakresie dróg.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących
warunków udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

URZĄD MIEJSKI W
KOWARACH

REGULAMIN
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
KWOTY
130.000 zł

EDYCJA: A
STRONA: 2

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub
przebudowie dróg, placów, chodników o nawierzchni z kostki kamiennej o wartości tych robót co najmniej
10.000,00 zł z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty. te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty
d) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14
RODO.
IV. Kryterium oceny oferty :
1. Cena brutto przedmiotu zamówienia – 100%.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.
Pc
Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
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4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie i w Zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli uzyskała
najwyższą ilość punktów.
5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
6. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów, pracy
sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść w celu realizacji
zamówienia.
7. Rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru
robót, płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Termin ostatecznego
zakończenia prac ustala się na dzień odbioru całości prac objętych umową.
Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby prace objęte zamówieniem zostały wykonane do dnia 30.09.2021 r.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 04.08.2021 r.
do godziny 9:45 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530
Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta – budynek A) lub elektronicznie na adres
bok@kowary.pl.
2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinny znajdować się w
zamkniętej kopercie z napisem: „Naprawa uszkodzonej nawierzchni ulicy Sienkiewicza” - dojazd do
Przedszkola Publicznego nr 1.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub
wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez jego
doręczenie na adres Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędu Miejskiego w Kowarach, 58-530
Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 13 (sala konferencyjna – I piętro- budynek A).
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Z Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na realizację
zadania.
2. Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 Paulina Gierałt - Wydział Rozwoju Miasta, tel. (75) 64 39 225, fax. (75) 76 13 173), e-mail :
paulina gieralt@kowary.pl

URZĄD MIEJSKI W
KOWARACH

REGULAMIN
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
KWOTY
130.000 zł

EDYCJA: A
STRONA: 4



Marcin Winiarz – Wydział Rozwoju Miasta tel. (75) 64 39 225, fax. (75) 76 13 173),
e-mail marcin.winiarz@kowary.pl

VIII.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:
Administrator,
dane kontaktowe

Inspektor Ochrony
Danych

Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary:


na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl,



telefonicznie: +48 75 64 39 222,



pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej

W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować:


Cele przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania, czas
przechowywania
poszczególnych
kategorii danych

za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl

Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Kowary wyłącznie w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie:


art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11
września 2019r. prawo zamówień publicznych

Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
Odbiorcy danych

Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Przysługujące prawa:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
 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.
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20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.** **Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych,
załącznik nr 4 - projekt umowy
załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO
Zastępca Burmistrza Miasta Kowary
Ryszard Rzepczyński
20.07.2021 r.
…………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej

