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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej dachów
pod potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia ofert na w
ykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej dachów pod potrzeby montażu instalacji
fotowoltaicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Ekspertyzę konstrukcyjno - budowlana wykonana dla potrzeb montażu instalacji fotowoltaicznej
na dachach następujących budynków:
a) budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących ,ul. Szkolna 1 , 58-530 Kowary
b) budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary
c) budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
d) budynek Miejskiej Słuzby Ratowniczej, ul. Zamkowa 2a, 58-530 Kowary

Instalacje fotowoltaiczne powstaną w ramach projektu RPO WD 3.1A realizowanego przez
Karkonoski Klaster Energii.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania:
1. inwentaryzację stanu istniejącego ;
2. wykonanie dokumentacji fotograficznej;
3. przeliczenie wytrzymałości konstrukcyjnej dachów;
4. zaprojektowanie sposobu montażu i rodzaju konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne;
Ekspertyzę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej.

4. Termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2020 roku
5. 5. Wspólny Słownik Zamówień:
CPV : 71.35.60.00-8 - Usługi techniczne
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1. kompetencje lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą
wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie o specjalności konstrukcyjuno- budowlanej bez ograniczeń lub równoważne,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy
dołączyć kopie posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny
spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Oświadczenia i
dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków
udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania
uznaje się za odrzuconą.

6. Wymagane dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego,
b) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji,
zezwolenia lub licencji,
c) 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),
d) kopie posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o

przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w
Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta – Budynek A) do
dnia 21 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 lub e-mailem na adres: bok@kowary.pl
.

8. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 21 kwietnia 2020 godz. 10.15 w Urzędzie
Miejskim w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 13 (sala konferencyjna – I
piętro – budynek A).
9. Kryterium oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium : Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie przez Komisję Przetargową obliczona wg
poniższego wzoru:

(
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)

∗100 = Pc

Pc – ilość punktów otrzymana
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,

10. Wzór oferty
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
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 Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja
1a, 58-530 Kowary;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kowarach jest Pan Roman
Zelga, kontakt: adres e-mail: 577 070 855, romanzelga@elitpartner.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: „Wykonanie
ekspertyzy wytrzymałościowej dachów pod potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 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 2019 r. poz. 1843), 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.

12. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
2. Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu na zadanie: „Wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej dachów pod
potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej ”.
3. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu
ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Można złożyć tylko jedną ofertę.

13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Adam Czajkowski, 75 64 39 225, adam.czajkowski@kowary.pl
Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik nr 3 - Wzór umowy
załącznik nr 4 - Wzór umowy– Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na zadanie:
„Wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej dachów pod potrzeby montażu instalacji
fotowoltaicznej”.

dla
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta
bankowego: ....................................................................................................................
9. Termin wykonania zamówienia: ..............................................
10. Okres udzielonej gwarancji (jeżeli dotyczy): ….........................................................
11. Warunki płatności: …..........................................................................

Data: ............................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn: …........................................................
za cenę ryczałtową brutto: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................)

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na
„Wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej dachów pod potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej”.
oświadczam, że spełniam poniższe warunki:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

..........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
„Wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej dachów pod potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej”.


W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

....................................................................
podpis

1)

rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

