GMINA STRYKÓW
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
Stryków, dnia 31.07.2019 r.
Nr sprawy IZP.271.46.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Stryków pn
„Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi
gminnej nr 120323 E)”.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym
w branży drogowej dla robót wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Ługi
– Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323 E).
Wykonanie w/w robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego nr IZP.271.42.2019
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2019 r. pod nr 572978-N-2019.
Ogłoszenie, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych są zamieszczone i udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego – adres strony:
www.bip.strykow.pl, w zakładce Przetargi 2019 .
Inspektor nadzoru jest zobowiązany wykonywać obowiązki zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej , etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.
Do obowiązków inspektora na terenie budowy należeć będzie kontrola realizowanych robót pod kątem
projektu budowlanego, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami
prawa. Inspektor odpowiedzialny będzie również za jakość wyrobów budowlanych oraz wykonywanych
robót. Będzie również brał udział odbiorach technicznych instalacji oraz robót ulegających zakryciu i
zanikających. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora należeć będzie również
potwierdzanie wykonania robót, udział przy usuwaniu ewentualnych wad.
Wymagania szczegółowe:
1. Inspektor nadzoru będzie obecny na placu budowy w terminie i czasie niezbędnym do
zachowania ciągłości prac i zapewnienia skutecznego nadzoru oraz dokonywania odbiorów
robót zanikających i odbiorów częściowych.
2. Inspektor Nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski , uczestnicząc w czynnościach
wymagających nadzoru, przy czym:
a) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
b) pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu w czasie trwania robót.
3. Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do
weryfikowania jakości wykonanych robót codziennie lub zgodnie z ustaleniami otrzymanymi
od Zamawiającego.
4. Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest osobiste uczestniczenie w naradach technicznych, o
których Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru telefonicznie lub drogą elektroniczną na
dzień przed terminem planowanej narady.

5. Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia
ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót
budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzania stosownych protokołów.
Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania zadania inwestycyjnego
będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie usunięcia usterek, włącznie z udziałem
w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym. Termin zakończenia inwestycji: do dnia 30.07.2020 r.
Kryteria oceny ofert : najniższa cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Cena musi być podana liczbowo i słownie. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania
i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca wszystkie wymagane załączniki, złożona
przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą
cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 100 ). Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie niższą ilość punktów.
Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki
udziału (należy złożyć oświadczenia – załączniki nr 2a, 2b),
b) przedstawia dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia budowlane do nadzorowania
robót budowlanych w specjalności drogowej i dokument potwierdzający przynależność do Izby
Inżynierów Budownictwa (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Osoba upoważniona do udzielania potrzebnych informacji – Grażyna Popczyńska - Inspektor ds.
inwestycji UM w Strykowie, tel. 42 719 8 002 wew. 237.
Oferty należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy) do
dnia 9.08.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków,
pokój nr 1 (sekretariat) do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019 r. o godz. 10.30 w
pokoju nr 21, II piętro.
Koperta z ofertą powinna być opisana w następujący sposób – „Budowa drogi gminnej Ługi –
Cesarka - pełnienie nadzoru inwestorskiego” – IZP.271.46.2019” z dopiskiem: „Nie otwierać przed
dniem 09.08.2019 r. do godz. 10:30”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Styków, Kościuszki 27,
95-010 Stryków, e-mail: strykow@strykow.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stryków jest radca prawny Łukasz
Gąsiorek, Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy, tel. 61 424 40 33, e-mail:
lukasz.gasiorek@lesny.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym
z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) 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, poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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;
9) 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.
*

Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 13 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;
2. Oświadczenia – zał. nr 2 a i 2 b.

Nr sprawy IZP.271.46.2019
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa.....................................................................................................................
Siedziba..................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
adres e-mail: ...........................................................................................................
(jeśli wykonawca posiada)

Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27
95 – 010 Stryków
Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją realizowaną przez Gminę Stryków „Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym
rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323 E)”

za cenę brutto (z podatkiem VAT): ……………………………………….. zł,
słownie: (…………………………………………………………………………………………...)
Cena usługi obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatki
obowiązujące na terenie Polski. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania
i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Oświadczam, że uzyskałem niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość
zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Termin płatności: 30 dni po wystawieniu faktury
Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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).

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ……………………………………………….

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

___________________________________
imię i nazwisko Wykonawcy

Nr sprawy IZP.271.46.2019
Załącznik nr 2a

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa.....................................................................................................................
Siedziba..................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
adres e-mail: ...........................................................................................................
(jeśli wykonawca posiada)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) składając ofertę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/y że:
spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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.

_________________________
data i podpis Wykonawcy

Nr sprawy IZP.271.46.2019
Załącznik nr 2 b

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa.....................................................................................................................
Siedziba..................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
adres e-mail: ...........................................................................................................
(jeśli wykonawca posiada)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

_________________________
data i podpis Wykonawcy

