
Zp.19.2019 	 SOl11ianka. dnia 8 sierpnia 2019r. 

Zapytanic ofcrtowe na: 

Zakup. dostawy oraz monlaz zestawu do cwiczel1 oraz urzqdzen matej architektury dla zadan 
wspoHinansowanych przy pomocy srodkow z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego w 

ramach "Mazowieckiego Instrllmentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2019" 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIf\CEGO 
Gmina Somianka 
Somianka - Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Telefon: 2974-187-90, Telefax: 2974-187-14 
Adres strony internetowej http://www.ugsomianka.bip.org.pl 
Adres e-mail: somianka@somianka.pl, 
NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zamowienie pllbliczne 0 wartosci nie przekraczajqcej wyratonq w zlotych rO'vvTIowartosci 
kwoty 30000 euro okreslonej wart. 4 pkt 8 Usta\vy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z p6Zn. zm.) - dalej "ustawa PZP" oraz Zarzqdzenia 
Nr 12/K/14 Wojta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamowien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 
30000 euro w Urzydzie Gminy Somianka. 

Postypowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Wartosc szacunkowa zamowienia zostala ustalona zgodnie z ustawq Prawo Zamowien 
Publicznych i wynosi ponizej 30000,00 EURO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
1. 	 Przedmiotem zamowienia jest zakup, dostawa oraz montat zestawu do cwiczen oraz 

urzqdzen malej architektury. Urzqdzenia bydq sluzyly wyposateniu zewnytrznych silowni 
w solectwach lackowo Dolne, Krygi, Wielycin oraz Wolka Somiankowska z terenu gminy 
Somianka. Przedmiotowe zapytanie ofertowe realizuje zadania pn.: "Zagospodarowanie 
terenu wok61 Rybackiego Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Jackowie 
Dolnym", "Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Centrum Rekreacyjno -
Turystycznego w Kr~gach", "Zagospodarowanie terenu wok61 budynku swietlicy w 
miejscowosci Wiel~cin", "Remont schod6w oraz zagospodarowanie terenu wok61 
swietlicy w miejscowosci W61ka Somiankowska" wsp61finansowanych przy pomocy 
srodk6w z budzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2019". 

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje: 
1) zakup sprzytu sportowego oraz urzqdzen malej architektury; 
2) dostawy zamowienia na koszt Wykonawcy; 
3) montaz urzqdzen we wlasnym zakresie i na wlasny koszt we wskazanych przez 

Zamawiajqcego solectwach w dni robocze od poniedzialku do piqtku w godz. 8:00 do 
14:00, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiajqcym; 

4) przekazanie urzqdzen do odbioru. 
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4. TERMIN I MIE.JSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 
1. Zamawiajqcy aby . zostaio w maksymalnym do 

dnia 30 wrzesnia 2019r. 
2. 	Miejsce i montazu: 

1) Miejscowosc: Jackowo Dolne 
2) Miejscowosc: Krftgi 
3) Miejscowosc: Wieh;cin 
4) Miejscowosc: Wolka Somiankowska 

miejsce montazu uzgodnione z Zamawiajqcym po podpisaniu umo\vy. 

5. 	WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
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6. 	 WYKAZ OSWIADCZEN LUB OOKUMENTOW, JAKIE MAJA OOSTARCZYC 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEl..,NIANIA WARUNKOW 
UDZIALU W POSTF;POWANIU 

I. 	 W celu 'vvykazania spefniania warunkow udz.iafu w postypowaniu Wykonawca zobowiqzany 
jest dotqczye do oferty nastypujqce dokumenty: 
I) wykaz zrealizowanych/realizowanych podobnych rodzajowo dostaw 0 wartosci nie 

mniejszej niz cena za jakq Wykonawca zobowiqzuje siy wykonae zamowienie objyte 
Zapytaniem ofertowym z podaniem przedmiotu dostawy, daty wykonania 
i odbiorcow, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego, 

2) Dowody potwierdzajqce, ze dostawy zostaty wykonane Jub Sq wykonywane nalezycie. 
Dowodami, 0 kterych mowa w pkt 2, Sq: 
a) poswiadczenie w postaci protokolu odbioru lub referencji, 
b) w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn 0 obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskae poswiadczenia oraz w przypadku 
deklarowania realizacji dostaw - dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy, 
zawierajqcego termin, ilose i rodzaj dostarczonego towaru wraz z cenq. 

Ocena 	spelniania ww. warunkew udziahl w postypowaniu dokonywana bydzie w oparciu 
o dokumenty zlozone w niniejszym postypowaniu metodq warunku granicznego - spelnia I nie 
spelnia. 

7. 	 INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE; ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIE; Z WYKONA WCAMI 

Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami Sq: 
1. 	 Pani Milena Przybysz (wyjasnienia wszelkich spraw technicznych wykonania przedmiotu 

zamowierua), tel. (0-29) 74 187 90 wew. 	41 

e-mail: somianka@somianka.pl 


2. 	 Pani MiJena Witkowska (wyjaSnienia w sprawie procedury) - tel. 29 74 187 90 wew. 54 

e-mail: milena.witkowska@somianka.pl 


8. 	 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. 	Kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jednq oferty. 
2. 	Wykonawca sklada oferty zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego. 
3. Oferta 	 winna bye zlozona na Forrnularzu oferty, stanowiqcym Zalqcznik ill 


do Zapytania ofertowego. 

4. Oferta musi zawierae: 

1) poprawnie wypelniony "Forrnularz oferty" (zal~cznik nr 1); 
2) poprawnie wypelniony "Forrnularz cenowy" (zal~cznik nr 2); 
3) poprawnie wypelniony wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw 

(zal~cznik nr 3); 
4) kserokopie dokumentow potwierdzajqcych doswiadczenie; 
5) karty katalogowe oferowanych urzqdzen oraz obiektow malej architektury; 
6) oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek do wykluczenia z postypowania 

(zal~cznik nr 5). 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty stanowiqcq odpowiedz na zapytanie nalezy przeslae pocztq eIektronicznq na 
adres:milena.witkowska@somianka.pl w postaci skanow podpisanych dokumentow, faxem 
na numer 29741-87-14, pocztq tradycyjnq na adres: Gmina Somianka, Somianka- ParceJe 16B, 

1 
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12. 	 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
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13. 	 INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE 
DOPELNIONE PO \VYBORZE OFERTY W OMO\VY 
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14. POZOSTALE INFORMACJE 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpofz<jdzenia Parlamentu 
z dnia 16 r. w sprawie ochrony 



z prze lwarzani e l11 Janych oso bowych i \Iv sprav,:ic swobodncgo przcply'v'vu lakich danych 
oraz uchylenia dyreklywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (D/'. . Urz. 
LIE L 119 z 04.05 .20 J 6, sIr. 1), dalej .,RODO'·, w przypadku zbierania danych osobowych 
bezposrednio od osoby llzycznej. ktorcj dane dOIYC Zq, w celu zwi qzanYl11 z pos typowaniel11 
o udzielenie zam6wicnia inforl11ujy. zc: 
- adminislratorem Pani /Pana danych osobowych jest Gmina SOl11ianka, Somianka -

Parcele 16b, 07-203 Somianka. reprezentowana przez W6jla Gminy Somianka. 
Administrator powolal Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lOD), kt6ry w jego 
imieniu nadzoruje sfery przetwarzania danych osobo'vvych. Z 10D mozna kontaktowac 
si y pod adresem mail: iod-sk@ tbdsiedJce.pl*; 
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane bydq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu zwiqzanym z postypowaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego - pn.: 
Zakup, dostawy oraz montaz zestawu do cwiczen oraz urzqdzen malej architektury dla 
zadan wsp61finansowanych przy pomocy srodk6w z budzetu Wojew6dztwa 
Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywi zacj i Solectw 
MAZOWSZE 2019" - Znak postypowania: Zp.19.2019 prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego, zawarciem, realizacjq oraz egzekucjq umowy; 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bydq osoby lub podmioty, kt6rym 
udostypniona zostanie dokumentacja postypowania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych, dalej "ustawa Pzp"; 
wszelkie dane powierzone przez wykonawcy bydq przecho\vywyane przez okres 
wynikajqcy z zapis6w rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 
2011r. w sprawie instrukcji kanceiaryjnej , jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz 
instrukcji w sprawie w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z p6in. zm.), a takZe przepis6w kodeksu cywilnego 
dotyczqcych przedawnienia roszczen; 
obowiqzek podania przez PaniqlPana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana 
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, 
zwiqzanym z udzialem w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego; 
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp; 
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bydq podejmowane 

w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
posiada PanilPan: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostypu do danych osobowych Pani /Pana 
dotyczqcych; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
na podstawie art.18 RODO prawo zq.dania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 
RODO*** ; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy 
RODO; 

-nie przysluguje Pani/Panu : 
w zwiq.zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniycia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyz podstawq prawnq przetwarzania PanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO. 

15. WYKLUCZENIA 
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1. 	 Z udzia~u w postypowaniu wykluczeni bC;d q Wykonawcy (podmioty i osoby) powiqza ni 

z Zamawiajqcym osobovvo lub kapitalowo. Przez powiqzania kapita~owe lub osobowe 

rozumie siy wzajemne powiqzania miydzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi 

do zaciqgania zobowiqzan w imienill Zamawiajqcego lub osobami \l,/ykonlljqcymi w 

imienill Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedllry wyborll wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczegolnosci na: 

a) 	 uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki 

osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udzialow lub akcji, 

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, 
prokurenta, pdnomocnika, 

d) 	 pozostawaniu w zwiqzku malZenskim, w stosunku pokrewienstwa lub 
powinowactwa w linii prostej , pokrewienstwa lub powinowactwa w 
linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 ktorych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie oswiadczenia z10zonego przez Wykonawcy zgodnie ze 
wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

2. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), ktorzy 
nie spelniq warunkow udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa w punkcie 5 zapytania 
ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzia-lu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie wykazu zrealizowanychlrealizowanych podobnych 
rod zajowo dostaw 0 wartosci nie mniejszej niz cena za jakq Wykonawca zobowiqzuje siy 
wykonac zamowienie objyte Zapytaniem ofertowym z podaniem przedmiotu dostawy, daty 
wykonania i odbiorcow, zgodnie z za-lqcznikiem ill 3 do Zapytania ofertowego, wraz 
z dowodami potwierdzajqcymi , ze dostawy zosta-ly wykonane lub Sq wykonywane nalezycie. 

3. 	 Z udzia-lu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), ktorzy 
z-lOZq oferty nie odpowiadajqcq tresci zapytania ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzia-lu w postypowaniu, 0 ktorych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie porownania tresci oferty Wykonawcy z tresciq 
zapytania ofertowego. 

Zal~czniki: 

1. 	 Za-lqcznik nr 1 - Forrnularz oferty 
2. 	 Za-lqcznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienial Formularz cenowy 
3. 	 Zalqcznik nr 3 - Wykaz zrealizowanychl realizowanych dostaw 
4. 	 Zalqcznik ill 4 - Istotne postanowienia umowy 
5. 	 Zalqcznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek wykluczenia 

z postypowania 

Zatwierdzam 

Data 


