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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarnórvierrie publiczne o rvartości szacunkorvej nie przekraczającej krvoĘ 30 000 euro

prorĺadzone na podstarvie art. 4 pkt. 8 ustarw z dnlaŻ9 sťĺĺczĺia2004 r. Prarvo zanrólvień publiczn1'ch
(t. j. Dz. U. z Ż0l9 r. poz. l843)

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Stara Kornica
Stara Kornica 191

08-205 Kornica

II. TRYB ZAMÓWIENIA
Postępou'anie prorvadzone jest lv tĄ'bię art. 4 pkt. 8 ustaĺ;ľ z dnla 29 sýcznia Ż004 t. - Pra'vso

zamórĺień prrbliczn'vch (t. j'Dz'U. z2019 Í.poz.1843').

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Pľzedmiotem zamówienia jest:

Pľzebudowa dľogi gminnej o numeľze geodezyjnym działkiŻ3915
obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki o długości 0'4965 km

Robot1'budorvlane należy rv1,'konać zgodnie Z opraco\Tan}'nr i zatrľierdzon\m przez Staĺostrvo

Porĺiatorve rv Łosicach projektem budorr,larr1rn od km 0+0l l.90 do knr 0+508,40 .

Iv. WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU
l.W postęporvaniu nrogą rvziąć :udzialr oferenci, którzv rł1'kazą się posiadaniem niezbędnego

dośrviadczenia. tj. rĺvkorrali rv okĺesie 3 latl ajeżeli okĺes prorvadzenia działalności jest krótszy - rv

Ęm okresiel przed upłyrvem terminrt skladania ofert mirrirrrum lzadarrie polegające na rłrykonanitt

robót budorvlan1'clr polegającvclr na budorvie. przebudorvie placórv, ut\ł'aľdzeniu porĺierzclrrri grurrtu,

brrdolvie chodnikóĺ', przebudoltie dĺóg obejmując1'ch budowę chodnikólv itp' lv ilości min. 400 rn2.

2.Do ofert1'oferenci dolączą zestawienie rv1,konarr1.clr robot z podaniem iclr rodzaju i rrriejsca

lv_vkonania, rvartości oraz dat1'' u1'konania - ZaIącnlk Nĺ 2 -W-lkaz robőt'

V.WYKAZ oŚwnoczBŃ I DoKUMENTÓW, JAIilE MAJĄ DoSTARCZYĆ
WYKONAWCY

1.W-vpełniorr-v i podpisan1' formularz ofertorĺ\. - Załącznik Nr I

Ż'W 's,kaz robót rľ zakĺesie niezbędrr1rrr do rv--vkazania spełrriarria lľarunku ĺł,iedz}' i doświadczenia,

lv1'konanych rł, okresie ostatniclr trzech lat pľzed upł1łvem terminu składania ofert. a jeżeli okľes

prorvadzenia działalrrości jest kĺótsz1' - rv tYm okresie z podarriem iclr rł,artości' przedmiotu' dat

rv\.'konania i odbiorcórĺ - Za|ącanlkNr Ż
3 'Zaakceptorvan-v projekt UÍ1o$1' - Załączruk Nr 3

4. ośu,iadczenie - ZalączllikNr 4

vI. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA
od dnia podpisania umo\\ry z rł\'konaĺcądo29.10.2019 r.



VII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
. W},konarvca może zloż.vc na dane zamórr'ienie t1'lko jedrrą ofertę wg \Yzoru określorrego rv

Zalączniku Nľ 1.

o oferta mrrsi b-vć podpisana (cz1.telnie bąďź z pieczątką imienną) przez osob1' rtporvażnione.

Wszelkie poprarrki lub znrian_v lv tekście ofęrty musza b,vć naniesione 1\' sposób cz\'telnY,

datorvane i podpisane pľzez osobę upou,ażnioną.
. ofertg należ-v zÍożyc rv zamknięt.r'm nieprzejrz1'St\'m opakorvanirt/ kopercie i zaadresorvaó na

następując-v adres:

Gmina Staľa Kornica
Stara Kornica 191

08-205 Koľnica

oferta \Ą, postępo$aniu na zadarĺę:
Pľzebudowa dľogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 239i5

obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki o dlugości 0'4965 km

ofertę można złożyc osobiście w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, pok. Nr 9

(sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres IJrząd Gminy Stara Kornica, Stara

Kornica 191, 08-205 Kornica lub drogą elektroniczną na adres przetaĺgi@kornica.Ę
z dopiskiem Nie otwieľać pľzed 11.10.2019 r. godz. 1115 , w terminie do dnia

11.10.2019 r. do godz. 1100.

ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwrccj bez otwieĺania po

upływie terminu składania ofert.

UWAGA _ za termin złożenia oferty przyjmuje się date i godzine wpływu ofertv do

Zamawia1ącego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką
pocztową lub kurierską).

otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 ľ. o godz. 1115 w sala konferencyjnej w
siedzibie Zamawiającego, tj. wUrzędzie Gminy w Starej Kornicy, Stara Kornica 191,

08-205 Kornlca.
o W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieľaniu ofert, Zamawiający prześle

na jego pisemny wniosek, informację zawierĄącą nazwy i adresy Wykonawców,
ktorych oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
o W ofercię należ\,podać cenę n'czałtorvą.
o Wartość ta będzie obejrrrolvać rvsz\'stkie rv1'magarria rriniejszego zap:tania ofertorvego oraz

obejmorĺać będzie rł,szelkie kosztY' jakie poniesie W1'konalsca z t\,tułu nalez1tej i zgodnej z

przepisanri realizacji przedmiotu zanrórł'ienĺa.
. ofertg na zrealizolt'anie niniejszego zamórvienia naleŹ1' z|oż-vć na formularzu stanorviąc_1''nr

Załącznĺk do rrirri ej szego zaplłarria.
. Kr},teria ocenY ofert i ich znaczęl'lię''

1) Kľyteľium ,,C" _ cena wykonania zamówienia _ 1oo o/o

Najkoľz5'stniejsza oferta rv odniesieniu do tego kĺ}terirrrrr możę uzr'skać maks1rrralnie l00 punktórv.

PozostaĘnr rr1,konarvcom przrpisana zostanie odpowiedrrio nrniejsza ilość punktórv.



ocena ofert lv zakľesie krrłerium ..C'' - cena zostarrie dokonana rł.edług poniźszego algory,tnru.

Liczba punktow ,,C":
cena b1^utto of erťy z najniższą ceną x 100 punktow

cena bŤutto of eł'ty badane j

Infornruję. że zapropollowane cenY i dośrviadczenie będą porórľn1'rł'ane z inn.vmi ofertanri.
Z oferentem. którv przedstarĺi najkorzvstniejszą ofertę zostanie podpisana rľ'nowa zgodnie z
p roj ektem stanorvi ąclrrr załąc zĺ1k do zap ytaĺl a.

w toku badarria i ocenY ofert Zamawiając.v noże żądaó od Wr'konarvców ĺ11aśnieri
dot-vcząc-vch treści złożon1'ch ofert.

Zamalł iając-1,' odrzuci ofertę j ezeli :

-iej treść nie będzie odporviadać treści zap1,tania ofertorvego.
- zostanie zlożona po tern-rinie składarria ofert.
- W1'ko narvca nie pr ze dło ż r-' \YYmaganY clr dokurrrę nt ó'ĺ.v.

Zalnaviając-v jest uprarłrriorr-v do rry'boru kolejnej najkor4''stniejszej oferĘ'rv prz1'padku. gd1'

oferent, którego oferta zostala uzllana za najkor4-stniejszą. odmółvil podpisania umor,v.v lub
gdrül'podpisanie Llľl1o\Ą\' z takiľn ofererrtem stało się niemoŹlirve z irur-vclr pr4_cz\ín.

IX. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA:
o zlożęllię ofert'v przez Konsorcjum;
o zlożenie ofert-v z porlierzenienr części zamórvienia dla podlv'r.'kona\Yc},'.

X.INFoRMACJE o sPosoBIE PoRoZUMIENIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGo z
WYKoNAWCAMI oRAZ PRZEKAZYWANIA oŚwnoczEŃ LUB DoKUMENTÓW

1 . Niniejsze postępolvanie jest prorvadzone rv jęz-vku polskim.
2. W postęporvarriu o udzielenie zanrórvienia ośrviadczenia. ĺnioski, zarĺiadomienia oraz

informacje zamaĺ'iającr' i rv-vkonarvcy przekaruią pisemnie. faksern lub drogą elektroniczną.
3 ' Zamawiający zastrzega sobie mozliwość uniewaznienia procedury udzielenia

zamówieni a, bez wyboru Wykonawcy.

XI. Z^ŁĄCZNIKI

Załącznik Nr I - Fornrularz ofer1orv\'

Załącznlk Nr 2 - Wrłaz robót

Zalącn1k Nr 3 - Projekt umow-Y

ZałącznĹkNr 4 - ośrviadczerrie
ZalącznlkNr 5 - Projekt budorvlanr'
Zalącanik Nr 6 _ KosztoĄ's ofertors'v



XIV. IKLAAZLA INRORMACYJNA WRAZ Z OSWIADCZENIEM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i Ż Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia2016 r' w sprawie ochrony osőb fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie ochrony swobodnego pĺzepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lwE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych -Dz' Urz.IJE L 1 19 _ dalej:

RODO) ja nizej oodpisan)z/a prązjmuję do wiadomości. ze:

1. Administratorem danych osobowych, które podałem/am, jest Wójt Gminy Stara

Kornica zsiedz1bąw Urzędzie Gminy Staĺa Kornica, Stara Koĺnica 191, 08 - 205

Stara Kornica.

2. Inspektorem danych osobowych w Gminie stara

informatyk@ korni ca. org

Kornica jest:

3. PanilPana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art' 6 ust. 1 lit c RoDo w
celu zvviązanym z postępowaniem o udzielenie zamőw\enia publicznego
ZP .27I 'I '42.2019 na zadanie pod nazwą''
Pľzebudowa dľogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 239/5 obejmująca
budowę chodnika w miejscowości Wygnanki o dlugości 0'4965 km
prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dniaŻ9 stycznla2004r. _P.p;

4' odbiorcami Panď Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona została dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.9ó ust' 3

ustawy z dntaZ9 stycznia2004 r. Prawo zamőwieh publicznych (Dz. U. z20I8 Í' poz.

I 986), dalej,,ustawd pzp" ;

5. PanilPana dane osobowe będą przechowył-ane, zgodn\e z aĺt.97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okĺes 4lat od zakohczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeże|i czas

trwania umowy przekracza 4lata, okĺes przechowywania obejmuje cały czas trwania

umowy;

6. obowiązek podania przez PanďPanią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekw-encje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
7 ' odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany' stosownie do art. 22 RoDo;
8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art' 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PanilPana

dotyczących:

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenĺa

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków' o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;



- prawo do wniesienia skaĺgi do Prezesa IJrzędu ochrony Danych osobowych' gdy

uzna PanlPani, że przetwaĺzanie danych osobowych PaniĺPana dotyczących Rarusza

przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związlłl z ut. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych

osobowych;

- prawo do przenoszeĺía danych osobowych, o których mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 27 RoDo prawo sprzeciłłłr, wobec przetwarzania danych

osobowych, Bdyż podstawą Prawną ptzetvĺarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.


