WRM-RSiIM.271.12.2018

Będzin, dnia 29.08.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2018.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 28.11.2018 r. do 22.01.2019 r., przy czym:
1. Montaż wszystkich dekoracji świątecznych objętych umową oraz ich uruchomienie
do dnia 4.12.2018 r.
2. Odłączenie oraz demontaż wszystkich elementów dekoracji świetlnej w terminie od 20.01.2019 r.
do 27.01.2019 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki: Dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże dysponowanie:
- odpowiednią ilością pracowników posiadających niezbędne umiejętności oraz minimum 1 osobą
posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne dozoru nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych
do 1 kV.
1. Dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże:
-wykonanie co najmniej dwóch usług odpowiadających dekoracji świątecznej Będzina 2018.
o wartości minimum 60 000,00 zł brutto łącznie.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena
ryczałtowa nie podlega zmianom.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności.
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3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia
21 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05).
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje
się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane
z przedmiotowym zamówieniem.
VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
2. Wizualizacja poszczególnych elementów wskazanych w Specyfikacji technicznej elementów
dekoracyjnych 2018.
VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Najniższa cena.
SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
zaoferuje najniższą cenę. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy wykonawcy zostaną
niezwłocznie powiadomieni.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie
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Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy
się data wpływu) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20 (opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający
korespondencję oraz opisać nazwą zadania)
lub e-mailem karol.hagno@um.bedzin.pl (skany dokumentów).
Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2018 r. godz. 14:00.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień
dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak
również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub
pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
Rafał Adamczyk
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Załączniki:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
3. Specyfikacja techniczna (zał. nr 3)
4. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (zał. nr 4)
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WRM-RSiIM.272.7.2018

załącznik nr 1

…..................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba.........................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

.......................................................................................................................................................
tel. …..........................................................fax.............................................................................
Regon ........................................................NIP............................................................................
Internet ............................................................... e-mail..............................................................
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2018
na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zadania za cenę ryczałtową:
netto .................................................zł
(słownie:...................................................................................................................................zł )
plus należny podatek .................% VAT tj. .............................................................................zł
brutto.................................................zł
( słownie:..................................................................................................................................zł )

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych RODO;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczam, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa;
-posiadam wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego.

..................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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WRM-RSiIM.272.7.2018

Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wynajem, montaż, podłączenie wraz z wykonaniem nowego zasilania (dla 35 szt. dekoracji
świetlnych) oraz konserwacja istnejącego zasilania dla każdego elementu, a następnie odłączenie,
demontaż oraz serwis wszystkich podłączonych ozdobników (wykaz ozdobników załącznik nr 3)
w czasie ich ekspozycji w ilości 110 sztuk dekoracji świetlnych.
2. Pobranie z siedziby PTHU INTERPROMEX sp. z o. o (Będzin, ul. Paryska 11), montaż,
podłączenie wraz z wykonaniem nowego zasilania (jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz
konserwacja istnejącego zasilania dla każdego elementu, a następnie odłączenie, demontaż,
serwis wszystkich podłączonych ozdobników w czasie ich ekspozycji oraz odwiezienie do
siedziby PTHU INTERPROMEX sp. z o. o (Będzin, ul. Paryska 11) w ilości 126 szt.
ozdobników świątecznych
3. Specyfikacja, opis oraz miejsce usytuowania ozdobników opisanych w pkt 1 i 2 znajduje się w
załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
UWAGA Jeżeli w wykazie na jednej ulicy znajdują się dwa różne wzory ozdobników,
to należy je umieszczać naprzemiennie.
Wraz z ofertą należy przedłożyć wizualizację poszczególnych elementów wskazanych
w Specyfikacji technicznej elementów dekoracyjnych 2018 celem oceny ich zgodności z opisem
przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 4
WRM-RSiIM.272.7.2018
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dekoracja świąteczna Będzina
2018”.
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 Będzina z siedzibą
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
-pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bedzin.pl;
-pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu
realizacji ustawowych zadań Gminy Będzin związanych z prowadzonym zamówieniem
publicznym WRM-RSiIM.271.3.2018 na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji (Zarządzenie Nr 17/2014
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.10.2014r. w sprawie: Regulaminu dotyczącego
przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000
Euro, co do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zwanym dalej „Zarządzeniem”).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

na

podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty
którym dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
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jest wymogiem wynikającym z postanowień Zarządzenia związanym z udziałem w zamówieniu
publicznym.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Dane

osobowe

będą

przetwarzane

zgodnie

z

terminami

wskazanymi

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas
przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
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. e RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub

w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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