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Dzierzgoń, dn. 04 lipca 2018r.  

 

 
Znak sprawy: TI.271.25.2018 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

Realizacja w ramach bud Ŝetu obywatelskiego, wybranego zadania dla okr ęgu nr 1 – Miasto 
Dzierzgo ń, tj. Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Ja giełły w Dzierzgoniu.  

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Gmina Dzierzgo ń, ul. Plac Wolno ści 1, 82-440 Dzierzgo ń  
NIP: 579-20-69-701 REGON: 170-747-833 
tel. centr.: 55 276-25-01 (02) 
internet:   http://bip.dzierzgon.pl oraz https://platformazakupowa.pl/um_dzierzgon  
godziny urzędowania:    poniedziałek, wtorek, czwartek - w godz. 7.30 - 15. 30 

środa - w godz. 8.00 – 17.00 
piątek - w godz. 7.30 – 14.30 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego , zgodnie z trybem określonym w § 5 
Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Dzierzgonia Nr 697/2014 z dnia 02.06.2014r.  

4. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiot główny zamówienia wg CPV: 45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg 

pieszych. 

2) Opis przedmiotu zamówienia, zawierają Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zapytania. 

3) Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub nie spełniające 
wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2018r . 
6. Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesi ęcy . 
7. Termin płatności: minimum 14 dni  
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

 Zamawiający nie określa szczególnych wymogów w zakresie warunków udziału w postępowaniu. 
9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto – waga 100% 

1) W przyjętym kryterium, ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły: 

otrzymane punkty X = 
cena (brutto) najni Ŝsza spośród złoŜonych 

x 100 pkt. 
cena (brutto) badanego   Wykonawcy 

2) Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za waŜne i nie podlegające 
odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za niewaŜne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu 
punktacji.  

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych 
wg powyŜszego wzoru. 

4) Maksymalna ilość punktów, moŜliwa do uzyskania przez Wykonawcę - wynosi 100 pkt. 

5) Ocena punktowa zostanie przeprowadzona łącznie na całe zadanie. 

10. Termin składania ofert upływa dnia 12 lipca  2018r. o godz. 10.00. 
1) Ofertę naleŜy złoŜyć drog ą elektroniczn ą, poprzez wykorzystanie odpowiedniej aplikacji, 

dedykowanej dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej  Urzędu Miejskiego w 
Dzierzgoniu - https://platformazakupowa.pl/um_dzierzgon . 

2) Oferta złoŜona po terminie nie podlega otwarciu.  
3) Zamawiający otworzy oferty w dniu 12 lipca  2018r. o godz. 10.30, poprzez wykorzystanie 

odpowiedniej aplikacji, dedykowanej dla niniejszego postępowania na stronie Platformy 
zakupowej . 

11. Składana oferta na wykonanie zamówienia musi zawierać wypełnione wszystkie obowi ązkowe pola  
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w odpowiedniej aplikacji, dedykowanej dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej  
oraz jako wymagany załącznik do oferty, w formie zeskanowanego  oryginału podpisanego przez 
Wykonawcę - Oświadczenie dotyczące RODO (wzór - Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania). 

12. Informacje dotyczące oferowanej ceny: 
1) Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w złotych polskich (PLN). 
2) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu wzrostu cen rynkowych. 
13. Informacje dotyczące umowy: 

1) Umowa będzie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 
4 do niniejszego zapytania. 

2) Umowa moŜe zostać zmieniona w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru 
umowy oraz zaistnieje taka konieczność spowodowana okolicznościami, których Zamawiający 
działając z naleŜytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

3) Wprowadzenie zmian określonych powyŜej, wymaga uzasadnienia ich konieczności, porozumienia 
stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. 

14. Wszelką korespondencję naleŜy kierować do Zamawiającego wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez 
wykorzystanie zakładki pn. Wiadomo ści , dedykowanej dla niniejszego postępowania na stronie 
Platformy zakupowej  - https://platformazakupowa.pl/um_dzierzgon . 

15. W przypadku otrzymania ofert przewyŜszających kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, przewiduje się moŜliwość częściowego ograniczenia zakresu realizacji lub 
uniewaŜnienia niniejszego postępowania. 

16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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, Ŝe: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 
Dzierzgoń; adres e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl; telefon: 55 276 25 01; fax: 55 276 22 57;  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dzierzgoń jest Pan Dariusz Klimowski; adres       
e-mail: IOD@fioi.org; telefon: 55 239 48 74; 

3) 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. Realizacja w ramach 
budŜetu obywatelskiego, wybranego zadania dla okręgu nr 1 – Miasto Dzierzgoń, tj. Przebudowa 
chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu, nr sprawy: TI.271.25.2018, 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp); 

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 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp; 

5) 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 jeŜeli 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: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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- na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, Ŝe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyŜ 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Zgodnie z przytoczonymi jw. przepisami RODO, po stronie Wykonawcy takŜe powstaje obowiązek 
informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców, gdy 
zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane 
słuŜą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych 
do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną 
wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. 

W związku z powyŜszym, dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, Ŝe osoby, których dane 
osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują juŜ wskazanymi informacjami, jak równieŜ w 
celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, 
przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego, a 
dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym informuję, Ŝe wraz ze składaną ofertą 
Wykonawca winien przedłoŜyć stosowne oświadczenie w tej sprawie (przykładowy wzór oświadczenia - 
w załączeniu). 

17. Załączniki do zapytania ofertowego: 
1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik Nr 2 – Mapa sytuacyjna 
3) Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego RODO 
4) Załącznik Nr 4 – Wzór umowy 

 
 

          04 lipca 2018r. ....................................... 
                data, podpis i pieczęć Zamawiającego  
 


