ZAPYTANIE OFERTOWE
Świadczenie usług doradztwa i wsparcia technicznego w zakresie
przygotowania, realizowania i nadzorowania inwestycji i remontów
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie,
pl. Powstańców Warszawy 1.
BBA-2.261.2.2021
I. Zamawiający
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej też UOKiK lub Zamawiający)
00-950 Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 1
NIP:5261009497
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa i wsparcia technicznego
w zakresie przygotowania, realizowania i nadzorowania inwestycji i remontów w Urzędzie
Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1
- „Opis przedmiotu zamówienia i warunki świadczenia usługi” oraz w załączniku Nr 2
- projektowane postanowienia umowy.
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy
(1 rok), który będzie liczony od daty podpisania umowy.
2. Miejsce realizacji zamówienia - w zależności od potrzeb i specyfiki wykonywanych
zadań: w siedzibie Zamawiającego lub podległej jednostce w miejscu wykonywania robót
lub w siedzibie Wykonawcy.
3. Zamówienie zostanie powierzone na podstawie umowy podpisanej przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy zapewnią świadczenie usługi przez
osobę, która posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia, a w szczególności:
1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, poparte co najmniej 5-letnim doświadczeniem
zawodowym,

2. legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o wpisaniu na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego oraz posiada wymagane przepisami prawa ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą
przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Witold Adamiuk
tel. +48 22 55 60 347.
VI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca składa ofertę poprzez wypełnienie formularza na platformie
zakupowej platformazakupowa.pl do dnia 23 lutego 2021 r. do godz. 12:00.
5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub wskazanie strony z której ten odpis można pobrać.
2) Kopia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
3) Aktualna polisa OC.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena brutto oferty stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi doradztwa
i wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy. Cena musi zawierać wszystkie koszty
jakie Zamawiający będzie musiał ponieść z tego tytułu, z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług VAT. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o opisany przedmiot
zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i warunków świadczenia usługi
określonych w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający wymaga, aby cena podana została w złotych polskich z zaokrągleniem
do 2 miejsc po przecinku.
IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny – 100%
2. W przypadku gdy w postępowaniu zostaną złożone 2 lub więcej oferty o tej samej cenie
Zamawiający
zastrzega
możliwość
przeprowadzenia
negocjacji
cenowych

z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty i wybierze tą, która po przeprowadzonych
negocjacjach będzie najtańsza.
X. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
XI. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO)
w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
w celu zebrania i oceny ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być
przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres
przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana
zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.) i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub
50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz usunięcia danych gdy: dane nie
są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane osobowe były przetwarzane
niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, a także
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych osobowych nie
są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.
XII. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom
nie przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

