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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

IZP.III.271.ZP.3.20                 Głogówek, dnia 14 lipca 2020 r. 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

ZAPRASZA 

 
do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro  

Montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku 

 

1. Zamawiający: Gmina Głogówek, ul Rynek 1, 48-250 Głogówek.  

 

2. Przedmiot zamówienia: obejmuje budowę/montaż 208 miejsc siedzących dla kibiców przy boisku wraz z 

utwardzeniem terenu, budową schodów skarpowych oraz montażem pojemnika do segregowania 

odpadów i nasadzeniem roślin. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią 

załącznik nr 6 projekt budowlany i nr 7 przedmiar. Zasady realizacji i rozliczania inwestycji zostały 

opisane w załączniku nr 4 – projekt umowy. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (2 części) na poszczególne 

zadania: 

Część 1 wykonanie robót budowlanych przygotowawczych i pozostałych pozycji z przedmiaru. 

Część 2 dostawa i montaż trybuny. 

  

W przypadku wskazania przez projektanta/kosztorysanta konkretnego producenta wyrobu dopuszcza się 

zastosowanie wyrobów równoważnych o parametrach nie gorszych aniżeli wskazany w dokumentacji.  

 

3. Termin wykonania zamówienia dla 1 i 2 części: od dnia podpisania umowy do dnia 20.11.2020 r. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

1) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą przewidzianą do pełnienia funkcji 

kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

 Uwaga: warunek dotyczy wykonawcy składającego ofertę na część 1. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonywana będzie w oparciu o złożone oświadczenia 

oraz dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia. 

 

5. Kryteria wyboru oferty dla każdej części: 

 

Oferty będą oceniane każda osobno według kryterium: 

cena – 100%, przy czym 1% = 1 pkt 

Sposób oceny: Cmin/Cbad x 100 = ilość pkt 

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cbad – cena oferty badanej 
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6. Miejsce i termin składania ofert: 

Propozycje cenowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku, 48-250 Głogówek, w terminie do 

dnia 29.07.2020 r. do godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o 10:15 w siedzibie 

zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro.   

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: Oferta na: Montaż krzesełek przy 

boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku. Nie otwierać przed 29.07.2020 r. 

Wykonawca składa w jednym opakowaniu ofertę, która może się składać z jednej lub dwóch ofert 

częściowych. 

 

7. Przesłanki odrzucenia ofert: 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych 

w zapytaniu ofertowym lub 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy a wykonawcą. W/w powiązania polegają na:  

• uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub akcji spółki kapitałowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

3) została złożona po terminie składania ofert. 

  

8. Warunki zmiany umowy:  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania 

zmian zostały wskazane w załączniku nr 4 – projekt umowy.  

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

Ginter Cibis tel. 77 40 69 914 

Dawid Bojdo tel. 77 40 69 915 inwestycje@glogowek.pl 

 

10. Wymagane dokumenty; 

1) Formularz propozycji cenowej (zał. nr 1) – dla każdej części, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstawy do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej); – dla 

każdej części, 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2); – dla każdej części, 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań osobowych 

i kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 3); – dla każdej części, 

5) oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach (zał. nr 5),  – dla części 1, 

6) obliczenia techniczne wytrzymałościowe oferowanej trybuny lub atest wytrzymałościowy lub 

dokument równoważny – dla części 2. 
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11. W załączeniu; 

1) wzór propozycji cenowej, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4) projekt umowy, 

5) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, 

6) projekt budowlany, 

7) przedmiar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głogówek, Rynek 1, 48-250, tel. 77 40 69 900. 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głogówek jest Pan Karol Trinczek tel. 77 40 69 900, email: 

trinczek@glogowek.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego Montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w 

Głogówku, nr IZP.III.271.ZP.3.20 prowadzonym w trybie zapytania cenowego o wartości poniżej 30 000 euro. 

▪ 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”;   

▪ 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; 

▪ 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;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO; 

▪ 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; 

▪ 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.  
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