Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 )
pn.: „Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu
Zwycięstwa 1”.

Nr postępowania: ZP.271.1.18.2019

ZATWIERDZAM:

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Łukasz Kobus
SEKRETARZ MIASTA

Słupsk, dnia 26 czerwca 2019 roku

Rozdział I.
Nazwa i adres zamawiającego
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
NIP: 839-10-05-507
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
adres strony internetowej: http://bip.um.slupsk.pl/zamowienia-publiczne/

Rozdział II.
Procedura postępowania

1. Niniejsze zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej
zamawiającego http://bip.um.slupsk.pl i pobierane jest samodzielnie przez wykonawców.
2. Na stronie internetowej zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany
treści zaproszenia do składania ofert.
3. Wykonawca winien zapoznać się z treścią zaproszenia do składania ofert i na bieżąco monitorować
zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę zamawiający zamieści na stronie
internetowej.
6. Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-mail wskazany przez
wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział III.
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu
Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
3. Wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Całość prac należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Przed przystąpieniem do
wykonywania prac budowlanych Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ, przedstawi go Zamawiającemu
oraz przeszkoli pracowników. Wszelkie zmiany dotyczące zakresu wykonywanych robót, stosowanych
materiałów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, Konserwatorem Zabytków oraz osobą nadzorującą z
ramienia Zamawiającego. Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru. Wykonawca ma obowiązek
uporządkować po sobie teren budowy. Wszystkie materiały stosowane do remontu stolarki drzwiowej
muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien
mieć świadectwo autoryzacji producenta systemu renowacyjnego, a prace wykonywane pod nadzorem
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Rozdział IV.
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 13.12.2019 r.

Rozdział V.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący:
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
- należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na
wykonaniu renowacji stolarki drewnianej np. schodów, okien, drzwi, w budynku będącym zabytkiem
nieruchomym wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków;
- skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę do kierowania robotami budowlanymi,
posiadającą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności , do
wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności
oraz która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, o
której mowa w § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
- wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 70.000 zł.

Rozdział Va.
Przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycielowi przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłości
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowienie sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział VI.
Wymagane dokumenty

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do zaproszenia.
2. Wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu – Załącznik
nr 3 do zaproszenia.
3. Dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w
Rozdziale V. ust. 1 lit. a). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu
potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w Rozdziale V. ust. 1 lit. a) – Załącznik nr 4
do zaproszenia.
5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż: 70.000,00 zł
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik - złożone w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopi.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3, 5, 6, niniejszego Rozdziału mogą zostać złożone w
formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do przedłożenia
zamawiającemu kosztorysu ofertowego w terminie 2 dni roboczych od dnia zamieszczenia na BIP
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty celem uzgodnienia. Zamawiający dopuszcza przedłożenie
kosztorysu drogą elektroniczną. Jednakże najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży
oryginał wyżej wymienionego dokumentu

Rozdział VII.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
2. Zamawiający i wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty
pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy przez to rozumieć środki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U.z 2018 r., poz. 650).
3. Porozumiewanie się wykonawcy z zamawiającym odbywa się drogą pisemną przez przesłanie zapytania
na adres zamawiającego ujęty w rozdziale I zaproszenia. Istnieje możliwość kierowania zapytania poprzez
pocztę elektroniczną: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
środkami komunikacji elektronicznej – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania wiadomości przesłanej przez
zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę, - zamawiający uzna, że pismo
wysłane przez zamawiającego, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią
pisma.

6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki w godzinach od
7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do
14.30 . Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania jak również informacje i
zawiadomienia należy kierować na adres zamawiającego: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
z dopiskiem: „ ZP.271.1.18.2019 - Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu
Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1”, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o
którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
9.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania
źródła zapytania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
ust. 7.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zaproszenia. Dokonaną zmianę treści zaproszenia zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Zbigniew Chudko.

Rozdział VIII.
Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Rozdział IX.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty
musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena
podana w Formularzu ofertowym winna zawierać wszystkie należne składki (w tym na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy), które zamawiający, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić.
4. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (opłaty handlowe
i administracyjne, koszty opinii i uzgodnień, upusty, rabaty itp.).
5. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich dokumentów
składających się na zaproszenie do składania ofert i na bieżąco monitorować zawartość umieszczanych
tam informacji.
6. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr
2 do Zaproszenia i złożona wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, w języku polskim,
pismem czytelnym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę
lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Umocowanie (pełnomocnictwo)
do podpisania złożonej oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych
dokumentów załączonych do oferty. Podpis powinien umożliwiać identyfikację osoby, która go złożyła, tj.
powinien być czytelny lub gdy jest nieczytelny winien być potwierdzony imienną pieczątką.
7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
8. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
9. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami informacji zaleca się
ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej
rozłączenie się kartek. Brak powyższego nie skutkuje odrzuceniem oferty.
11. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny i podpisane przez osobę/y
uprawnione.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
15. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty,
z tym, że opakowanie musi być dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA”. Dla wycofania oferty
wystarczy złożenie pisma w tej sprawie. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie
dokumentów stwierdzających, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do
reprezentowania wykonawcy.

Rozdział X.
Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Kancelaria Urzędu pokój nr 6
w terminie do dnia 04.07.2019 roku do godziny 11:00
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
siedziby zamawiającego (tj. zarejestrowania jej w Kancelarii Urzędu),
3. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty
w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez
pocztę lub firmę kurierską.
4. Oferty złożone po terminie podanym w pkt 1 zostaną zwrócone bez ich otwierania.
5. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz
opatrzona napisem:
OFERTA:
„Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu
Zwycięstwa 1”.
(ZP.271.1.18.2018)
Nie otwierać przed dniem 04.07.2019 roku godz. 11:30
6. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było
odesłać ją bez otwierania w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.
7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.07.2019 roku o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego, pokój 119.

Rozdział XI.
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do zaproszenia łącznej ceny ofertowej brutto
za realizację zamówienia.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (opłaty handlowe
i administracyjne, koszty opinii i uzgodnień, upusty, rabaty itp.).
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku .
4. Cena musi zawierać wszystkie elementy do zapłacenia których będzie zobowiązany zamawiający.
1) W przypadku podmiotów odprowadzających podatek VAT – cena brutto wraz z VAT
2) W przypadku osób fizycznych – wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym podatek i obowiązujące
składki ZUS.
Rozdział XII.
Kryterium oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert jest cena (waga: 100%).

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
zaproszenia do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium
oceny ofert.
3. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
złożone oferty przedstawiają taką samą cenę, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których cena nie
może być wyższa niż zaoferowana pierwotnie.
4. Cena rozpatrywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Rozdział XIII.
Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy
1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego.
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Niestawienie się wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego do podpisania
umowy będzie traktowane jako równoznaczne z odmową zawarcia umowy.

Rozdział XIV.
Umowa - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego
Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest projekt umowy – Załącznik Nr 5
którym określone zostały warunki umowy.

do zaproszenia, w

Rozdział XV.
Wysokość zwrotu kosztów postępowania
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia i złożenia oferty.

Rozdział XVI.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania „umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych”- stanowiącej załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.
2. 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 Prezydent Miasta Słupska, Plac
Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Słupsku: iod@um.slupsk.pl,
telefon 59 84 88 360;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, numer ZP.271.1.18.2019;
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 2017 r. 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 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:
− 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 ;
− 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;
− 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:
− 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, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Administrator informuje, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak
pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak
minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

Rozdział XVII.
Załączniki do zaproszenia stanowiące jego integralną część

1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik Nr 1-1 – Program prac konserwatorskich;
3. Załącznik Nr 1-2 – Rysunki;
4. Załącznik Nr 1-3 – Przedmiar robót;
5. Załącznik Nr 1-4 – Decyzja nr 189/2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na
budowę;
6. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy;
7. Załącznik Nr 3 – Wykaz robót;
8. Załącznik Nr 4 – Wykaz osób;
9. Załącznik Nr 5 – Projekt umowy.

ZP.271.1.18.2019

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
…..................dnia …........... 2018 r.

…............................
Pieczątka firmowa

Formularz ofertowy
DANE WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy….....................................................................................................................
….......................................................................………………………………………………………………………………………….
Adres….....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel....................................Fax.....................................email:......................................................
NIP…........................................................… REGON.....................................................................

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert pn. „Renowacja zabytkowej stolarki
drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1”, składam
ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania
ofert, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy, za cenę:
cena netto: ………………………….……. zł + podatek VAT (……...%), tj. ……………………… zł
cena brutto: …………..……………………….. zł
(słownie brutto: …………………………………………………………………………………..……… złotych)
w terminie do 13.12.2019 od dnia zawarcia umowy.
1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert.
2. Oświadczam, że posiadam zdolności zawodowe i techniczne do wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną i zawiera
obowiązujące Wykonawcę podatki, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy) w stawce obowiązującej
na dzień składania oferty, składki ZUS oraz wszystkie składniki wynagrodzenia.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że na cały przedmiot umowy udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy.
7. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia
otwarcia ofert.
8. Akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy.
9. Oświadczam, że zawarte w Zaproszeniu do składania ofert istotne postanowienia umowy
zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do
zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego.
10. Na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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) oświadczam, że wdrażam
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w
celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych oraz w celu
nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.
11. Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.

Dokumenty o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 są dostępne pod następującymi adresem
ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych:
•
•

https://prod.ceidg.gov.pl
https://ekrs.ms.gov.pl

( właściwe podkreślić)

POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

.............................. dnia ..............................

…..............................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

ZP.271.1.18.2019

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
WYKAZ ROBÓT

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................…
Adres Wykonawcy: ................................................................................................
NIP .................................................. REGON .....................................................

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy
wskazanych robót
oraz
Nazwa zamówienia

Opis robót

Daty rozpoczęcia i
zakończenia robót
oraz miejsce
wykonania

Nazwa i adres
odbiorcy, dla
którego wykonano
roboty budowlane

W załączeniu dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów to inne dokumenty).
Oświadczam, że wszystkie podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Miejscowość ............................dn. ...........................

…………………………………………………………………………………………...

(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

ZP.271.1.18.2019

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................
Adres Wykonawcy: ................................................................................................
NIP ..........................................................REGON ................................................

L.p.

1

Imię i nazwisko
wykształcenie

Przewidywana funkcja w zamówieniu

min. 1 osobę do kierowania robotami
budowlanymi, posiadającą zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r., poz. 1332), uprawnienia budowlane bez
ograniczeń
do
kierowania
robotami
budowlanymi o specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności , do
wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w
tej specjalności oraz która odbyła co najmniej
2-letnią praktykę zawodową na budowie przy
zabytkach nieruchomych, o której mowa w § 13
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na
Listę
Skarbów
Dziedzictwa
oraz
robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, a także badań archeologicznych i
poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265).

Rodzaj i nr
posiadanych
uprawnień

Doświadczenie

….….lat

……..miesięcy

Oświadczam, że ww. osoby spełniają warunki związane z uprawnieniami, praktyką zawodową
oraz doświadczeniem i wykształceniem, które zostały określone w Zaproszeniu do składania
ofert.
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia
publicznego przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument
albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
.............................. dnia ..............................

..............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

