
SOIll iall ka- Paree Ie, dn ia 27 sierpn ia 2019 r 

Zp.21.2019 

ZAPROSZENIE DO SKLADANJA OFERT 


na realizacjt; zamowienia polcgaj~cego na termomodernizacji budynku Szkoly 


Podstawowej im. gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego w Woli Mystkowskiej 


1. NAZWA I ADRES ZAMA \VIA.J1\CEGO 
Gmina Somianka 

Somianka - Parcele 16B, 07-203 Somianka 

Telefon: 2974 18790. Telefax: 2974 187 14 

Adres strony internetowej http://vfww.ugsomianka. bi p.org. pi 

Adres e-mail: somianka@somianka.pl. 

NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
1. 	 Do niniejszego postypowania majq zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zam6wiei1 Publicznych (Dz.U. z 20 18r. poz. 1986 z p6Zn zm.) oraz 

Zarzqdzenie Nr 12/KJ14 W6jta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zam6wien publicznych nie przekraczajqcych 

30000 EURO wraz z p6Zniejszymi zmianami. 

2. 	 Postypowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

3. 	 Wartosc szacunkowa zam6wienia zostala ustalona zgodnie z ustawq Prawo Zam6wien 

Publicznych i wynosi ponizej 30000,00 EURO. 

4. 	 Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czysciowych. 


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zam6wienia jest "'ykonanie termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej 


im. gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego w WoE Mystkowskiej wraz z zagospodarowaniem 


terenu wok61 budynku. Zakres rob6t obejmuje: 


- wykonanie izolacji wodoszczelnej na scianach fundamentowych wraz z dociepleniem, 


- skucie wystajqcych z elewacji plyt daszk6w, 


- skucie odparzonego tynku w calosci, 


- docieplenie scian zewnytrznych (za wyjqtkiem sciany frontowej budynku g16wnego szkoly) 


- wykonanie nowej powloki malarskiej, 


- wykonanie nowych obr6bek blacharskich dachu oraz parapet6w, 


- wykonanie nowej opaski wok61 budynk6w, 


- wymiana betonowego utwardzenia na nowe z kostki betonowej. 


Z uwagi na fakt, iz roboty b((dq wykonywane na terenie uzytkowanym, Wykonawca przy 


",ykonaniu rob6t musi zakladac jak najmniejszq uciqzliwosc dla uzytkownik6w budynk6w oraz 


przestrzegac wszystkich zasad BHP. 


Wykonawca bydzie odpowiedzialny za szkody wobec Zamawiajqcego oraz za szkody wobec 


os6b trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materia16w, lub innych urzqdzen 


",ykorzystanych lub zamontowanych w ramach realizacji roboty budowlanej, jak tez szkody 
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pO\vstak przy uSllvvaniu (ycb 

Iczeme z 
odbioru 

Wykonawca zobowi::tzany 

wykonanych robot. 

IV. 	TERMIN WYKONANIA 
1. 	 Wymagany termin 

29 listopada 9 r. 
2. 	 Skrocenie terminu 


oceny ofert. 


V. 	 \VARUNKI 
DOKONYWANIA 

1.0 

- w tym 

rodzajowo 

Zamawiajqcy 

budow\anych 


2. 	 0 
dotyez'!ey 

Nie ustala 

3. 

Nie 

VI. 	 OPIS 
1. Kazdy Wykonawea moze zlozye tylko 
2. Wykonawea sklada oferty zgodnie z 
3. bye zlotona na 

ofertowego. 
4. 

4) 


V\ rnomcnClC zakorlczenia podpisaniu 

udzielic 48 miesi~cy rancji jakosci na calosc 

ENIA: 

miotu umowy do dnia 

i przedmiotu zam6wienia 	 w 

W POSTF;PO\VANIU OPIS SPOSOBU 
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW 

za speiniony, 
ofert (a 

jednq 
zam6wienia. 

w/w warunku, na 
Zalqcznik nr 2 do 

mogq ubiegac siy 
nosei ekonomieznej i 

warunku w tym 

warunku w 

Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunek 

Wykonawca wykaze, it w ciqgu 5 
dzialalnosci jest krotszy 
podobnym/ zblizonym 

ktorzy spelniajq 

kt6rzy spelniajq 

Zapytania 
oferty, stanowiqeym nr1 

(zal~cznik nr 1); 
robot budowlanyeh (zal~cznik nr 

na 
ofertowego; 

z postypowania 



5. 	 Wykonawca skiada oferty wraz z wszelkimj oswiadczeniami i wymaganyrni dokumentami 

w jednym egzemplarzu sporzqdzonq w jyzyku polskim 'vV formie pisemnej. 

6. 	 Wszelkie. dOlqczone do oferty. kopie winny bye poswiadczone za zgodnose z oryginalem 

przez Wykonawcy. 

7. 	 Oferta winna bye podpisana przez osoby upowazniol1q do zaciqgania zobowiqzan 

finansowych w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty, oswiadczen i 

dokument6w przez osoby inne niz upowaznione do zaciqgania zobowiqzan finansowych w 

imieniu Wykonawcy, do oferty nalezy dolqczye oryginalne pelnomocnictwo dla tych os6b 

podpisane przez osoby upowaznione do zaciqgania zobowiqzan finansowych w imieniu 

Wykonawcy. 

8. 	 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, 

niezaleznie od w:ynik6w postypowania. 

9. 	 W formularzu oferty nalezy podae calkowitq ceny netto zamowienia, kwoty podatku 

V A T oraz ceny brutto zam6wienia, z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku za 

realizacjy calego zamowienia. 

10. Cena ofertowa powinna bye pod ana liczbowo i slownie, z zastrzezeniem, ze jezeli nastqpi 
rozbieznose pomiydzy cenq wyrazonq liczbowo i slownie, wazna bydzie cena wyrazona 
liczbowo. 

II. Cena ofcrtowa jest cena ryczahowq za wykonanie calcgo przcdmiotu Zam6wienia (wraz z 

matcrialem, robociznq i pracq sprzytu). 

12. Zaklada siy, zc wykonawca uwzglydni r6wnicz innc warunki lokalnc, rozpoznane we 

wlasnym zakresie. 

13. Poszczegolne skladniki ceny okreslone przez Wykonawcy w ofercie nie bydq zmicniane w 

toku rcalizacji przcdmiotu zamowienia i nie bydq podlegaly waloryzacji za \vyjqtkiem 

ustawowej zmiany stawki podatku V A T. 

14. Stawka VAT musi bye okreSlona zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004r. 0 podatku od 

towarow i uslug (Oz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6Zn. zm). 

15. Niniejsze zapytanie nie jest zam6wieniem i otrzymanie od Panstwa oferty nie powoduje 

powstania zadnych zobowiqzan wobec strony. 

VII. 	 INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE; ZAMAWIAJ1\CEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I 

DOKUMENTOW 
DO porozumienia siy z Wykonawcq w sprawach zwiqzanych z niniejszym postypowaniem 


upowaznione Sq osoby: 


Milena Przybysz - podinspektor ds. inwestycji i drogownictwa, tel. 29 741-87-90 wew. 4J, e


mail: milena.przybvszra>.somianka.pl. 


Monika Kluczek - Oyrektor SP w Woli Mystkowskiej, tel. (29) 7418322 


W przedmiotO\vym postypowaniu Zamawiajqcy dopuszcza mozliwose przekazywania sobie 


przez strony postypowania oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji: 


pisemnie na adres: Gmina Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka 


faksem na numer: 29 74J-87 -14 


drogq elektronicznq na adres: somianka@somianka.QI, 
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YIH. MIE,fSCE J TERMIN fA OFERT. 

J. 	 . nalezy przestac na adres: 

na 	Ilumer 29 741-87-14. na adres: 

07-203 Somianka lub 

12.00 

2. 	 kopercie oral. 

powlDna 

Oferta w postftpowaniu prowadzonym w 

Termomodernizacje budynku Podstawowej im. 


w Woli Mystkowskiej 


- nie otwierac przed 11 wrzesnia 2019 r. 1 10. 


3. zlozone po terminie rozpatrywane. 

dopuszcza zastosowanie art. 90 ust. 1 w przypadku 

cena oferty 

5. 	 Wykonawca moze lub vvyeofac swojq 

6. zwiqzania ofertq na dni. 

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI BF;DZIE KIEROWAL ZAMAWIAJ1\CY 
PRZY WYBORZE OFERTY 

1. bydzie oeenial 	 niepodJegajqee 

wiykszq liezby punkt6w 
kryteri6w oeeny z ustalonq punktaejq do 

ofert, kt6re 	 fonnalne na 

Calkowita cena brutto 80% 

x 80 

punkt6w (z wagi kryterium) w kryterium Calkowita cena brutto, 
oferowana cena brutto, 
eena brutto badanej 

-20 % 

przyznana za 


termin wykonania 

ofertowym Wykonawca 


1) od dnia podpisania umowy 

ad dnia podpisania umowy 




5 

kiedy 

zamavvlaJqcy przyjmuje, ze 


otrzyma 0 


2. ilosc punktow, 	 oferta moze odpowiada punkt6w 

3. 	 uznana kt6ra wYZSZq koncow~ liczbty 

4. 	 Zamawiajqcy podawania ceny w walucie 

w walutach obcych. Rozliczenie mitydzy 

dokonywanie w walucie polsktej. 

oferowanq brutto cenq przedmiotu zam6wienia opisanego w zapytaniu oraz w 

do podatek 

6. oferowana 	 z q zam6wienia. 

UNIEW AZNIENIE POSTE;POW ANIA 
Zamawiajqcy prawo do uniewaznienia posttypowania na kazdym bez 

przyczyny. 

srodki prawneJ, lIstaw~ zam6wien 

publicznych. 

by Wykonawca zawar! na zawartych 
postanowienia lImowy. 

XII. 	 INFORMACJE 0 POWINNY ZOSTAt 
DOPELNIONE PO OFERTY W UMOWY 
W SPRA WIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

1. 	 Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcy, kt6remll zamowlenia, 0 I mleJSCU 
zawarcia umowy, telefonicznie Illb pocz14 elektronicznq. 
Przed lImowy sobie prawo dokument6w 

speinianie przez Wykonawcty (oswiadczenia, 
referencje itp.). W przypadkll, odstqpi podpisania umowy, 
Zamawiaj'lcy moze podpisa6 uzyskala 
najwyzsz~ pllnkt6w. 

3. 	 W przypadkll otrzymania identycznych i zarazem najkorzystniejszych 
Wykonawcy, kt6rzy je zfozyli zostanq poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych 
w terminie Zamawiajqcego, zaproszeni do dalszych negocjacji. 

XIII. WYKLUCZENIA 
1. 	 Z udzialu w posttypowanill wyklllczeni bydq 


z Zamawiaj'lcym osobowo lub kapitalowo. powiqzania 

wzajemne powiqzania mitydzy Zamawiajqcym Jub 


zobowiqzan 	w imieniu Zamawiajqcego Illb wykonujqcymi 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

osobowej, 



b) u co nal udziai6w I akcji. 
c) funkcji organu nadzorczego lub 

prokurenta, peinol11ocnl 
d) 	 pozostawaniu w zwiqzku 


povvinowactwa w linii 

linii bocznej od 


lub kurateli. 
Brnk 	 z 
Zamawiaj . na podstawie 
\vzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 4 do 

iu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), 
udzialu w postypowaniu, 0 mowa w 5 

wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 
na podstawie wykazu budowlanych 0 wartosci 

me niz cena za jakq Wykonawca siy wykonac objyte 
Zapytaniem ofertowym z podaniem budowlanej, daty wykonania i 
odbiorc6w, z zalqcznikiem nr 2 do 

3. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni kt6rzy 
oferty 

podstaw do z w postypowaniu, 0 kt6rych mowa 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie por6wnania tresci Wykonawcy z treSciq 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art. ] 3 ust. 1 i 2 

z dnia kwietnia 2016 r. w 

z danych osobowych i w 

oraz uchylenia 	 95/46/WE (og6lne 

L 119 z 04.05.201 str. 1), "ROOO", 
- administratorem danych osobowych Somianka 

Parcele 16b, 07-203 W6jta Gminy Somianka. 
Administrator powoial Inspektora Ochrony Danych Osobowych (100), kt6ry w jego 

danych osobowych. Z mozna 

na art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 
o 	 udzielenie 

budynku Szkoly Podstawowej 
Skalskiego w Mystkowskiej znak sprawy 18.2019 prowadzonym w trybie 

bydq 
udostypniona zostanie dokumentacja postypowania w 0 z dnia 6 

2001 r. 0 dostypie do (Oz. U. z 19 r. poz. 1 



- Pani/Pana dane osobowe bydq przechowywane. zgodnie z wewnylrznym Regulaminem 
udzielenia zamo\vien publ icznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 
rownowartosci 30000 euro w Urzydzie Gminy Somianka; 

- podanie przcz PaniqlPana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; 
w odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie bydq podejmowane w 

sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
posiada Pani/Pan: 

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 zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 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 zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniycia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym 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. 

Zalqczniki: 
1. 	 Zalqcznik ill 1 - Fonnularz oferty 
2. 	 Zalqcznik ill 2 - Wykaz zrealizowanych rob6t budowlanych 
3. 	 Zalqcznik ill 3 - Istotne postanowienia umowy 
4. 	 Zal<tcznik ill 4 - Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek wykluczenia 

z postypowania 
5. 	 Zalqcznik ill 5 - Przedmiar robot 
6. 	 Zalqcznik ill 6 - Dokumentacja projektowa. 


