Kowary, 03.12.2019 r.
WRM.271.20.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do składania ofert na zadanie: „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci
oświetlenia drogowego na terenie miasta Kowary ”

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego polegać będzie na utrzymaniu w sprawności
technicznej 1140 opraw oświetlenia ulicznego, przy czym liczba ta może ulec zmianie w
zależności od faktycznej liczby punktów świetlnych utrzymywanych w okresie
rozliczeniowym, a w szczególności:
a) wykonanie stałego przeglądu technicznego urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowo
– sterowniczej, instalacji oświetleniowej, dokonywanie przeglądu stanu technicznego
słupów,
b) konserwacja szafek oświetleniowych, tablic rozdzielczych i urządzeń pomiarowych
oraz układów sterujących oświetleniem w celu minimalizacji kosztów
eksploatacyjnych oświetlenia,
c) dokonywanie oględzin oświetlenia raz w tygodniu po jego zaświeceniu,
d) sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania zegarów przestawiających taryfę dzienną
i nocną i w razie nieprawidłowości informowanie Zamawiającego,
e) zabezpieczenie oświetlenia przed zagrożeniem dla osób i mienia,
f) lokalizacja uszkodzonych kabli,
g) wymiana uszkodzonych drzwiczek, bezpieczników i tablic bezpiecznikowych w
słupach oświetleniowych,
h) dokonywanie zakupów niezbędnych urządzeń i podzespołów dla prawidłowej
eksploatacji sieci oświetleniowej,
i) montaż i demontaż ozdób świątecznych (Bożonarodzeniowych) dostarczonych przez
Zamawiającego w ilości 40 sztuk,
j) badanie natężenia oświetlenia luksomierzem, przy czym Zamawiający wymaga, aby
w/w czynność wykonywana była raz na kwartał.
2.Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) codziennego kontaktu z pracownikiem Urzędu Miasta w Kowarach w celu bieżącego
ustalenia stanu technicznego oświetlenia ulicznego i usuwania usterek oraz awarii,
b) prowadzenia pisemnej ewidencji usterek, awarii i wykonywanych prac wraz

z podaniem terminu i sposobu ich usunięcia,
c) reprezentowania interesów Zamawiającego w przedmiocie zamówienia w kontaktach
z Zakładem Energetycznym,
d) uczestniczenia w programie prac mających na celu optymalizację efektów
funkcjonowania urządzeń oświetleniowych na terenie miasta Kowary,
e) ponoszenia Odpowiedzialności Cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku z wykonaniem umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
najnowszej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi
normami.
III. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

V. Wymagane dokumenty:
a) oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego;
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

VI. Kryterium oceny oferty :
cena brutto przedmiotu zamówienia – 100%.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według formuły:

a no
Pc = -------------------------- x 100%
a nk
Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
2. Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta na zadanie:„Bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci oświetlenia drogowego
na terenie miasta Kowary ” .
3. Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godz. 09.45 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd
Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta –
budynek A).
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd
Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 13 (sala konferencyjna – I piętrobudynek A).
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Paulina Gierałt tel. 75 64-39-225,
email: paulina.gieralt@kowary.pl
W sprawie proceduralnej:
Stanisław Krasuski–Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, tel. (75) 64 56 110, fax (75) 76 13 173,
Stanislaw.krasuski@kowary.pl
VIII.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO :
1.










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/a danych osobowych jest Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1a,
58-530 Kowary, tel. 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl
kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@kowary.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
prowadzonym w trybie postępowania poniżej 30 000 euro;
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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
d) 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:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.

Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik nr 3 - Wzór umowy
załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

…………………..…………………..
data i podpis osoby upoważnionej

