
Gmina Wierzbica 

RI.7011.1.4.2021                                                                        Wierzbica 2.09.2021 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na 

„Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego pomiędzy ulicami 

Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy.” 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.      Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu 
pieszego pomiędzy ul. Głowackiego i ul. Partyzantów w Wierzbicy.  

2.      Zakres robót został określony w załączonej do zaproszenia dokumentacji 
projektowej. 
3.      Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączonymi do 
zaproszenia projektami i dokumentami. Przedmiot umowy należy zrealizować przy 
użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych                  
z dokumentacją. Na zastosowanie robót i elementów zamiennych wymagana jest 
opinia autora dokumentacji projektowej oraz zgoda Zamawiającego. 

 4.      Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót 
określają: 

a)      dokumentacja projektowa. 

b)      przedmiar robót budowlanych ( pomocniczo ) 

 5.      Wykonawca zapewni objęcie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach 
funkcję kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy wymaga zawiadomienia 
Zamawiającego na piśmie z załączeniem odpowiednich dokumentów (uprawnienia, 
zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 
oświadczenie o podjęciu obowiązków). 

 6.      Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
osób przebywających na placu budowy oraz na bieżąco usuwać wszelkie zbędne 
urządzenia, materiały, odpady i nieczystości. 

 7.      Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały 
budowlane i elementy prefabrykowane muszą posiadać wymagane certyfikaty lub 
aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane                     
i instalacyjne należy wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym zgodnie                         
z zasadami sztuki  budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami 
budowlanymi. 

 8.      Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać                  
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat ich zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. 

 9.      Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest 
podpisanie protokołu odbioru. Do protokołu odbioru należy dołączyć wszelkie 
certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 

 



  

 II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Należy dokonać realizacji zamówienia do dnia 03.12.2021 roku 

  

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 

1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie 
zamówienia, 

2.      Posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, 

3.      Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

4.      Są w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej. 

  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.      Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

2.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy. 

3.      Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1 do zaproszenia (formularz ofertowy). 

4.      Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić  dokumenty potwierdzające 
możliwość udziału w niniejszym postępowaniu: 

-wykaz co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł 
brutto, wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju                        
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia - w zakresie 
remontu, przebudowy lub budowy ciągu komunikacyjnego lub parkingu z kostki 
brukowej wraz z oświetleniem, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. 

5. Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą zaparafowany projekt umowy-     
  załącznik nr 3.  

V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto). 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.  Oferty należy składać w siedzibie Gminy Wierzbica: Urząd Gminy w Wierzbicy  
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica pokój nr 16 (I piętro) 
w terminie do dnia 13 września 2021 roku godz.11:00. 



2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i adresem 
Wykonawcy z dopiskiem „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego 
pomiędzy ul. Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy". 

 

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZPOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym 
w załączniku nr 3 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty. 

  

VIII. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ  DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST: 

Dorota Albiniak - Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska                                       
Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  
tel. 48 618 36 17, pokój nr 22 (I piętro) 
e-mail: kierownikrrn@wierzbica.pl  

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 

 

Załączniki: 
zał. 1) Formularz ofertowy  
zał. 2) Wykaz robót budowlanych                                                                                                                                              
zał. 3) Projekt umowy                                                                                                                                                                        
zał. 4) Przedmiar Robót                                                                                                                                                  
zał. 5) Dokumentacja projektowa   

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( poniżej 130 000 zł) 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub 
„RODO”, Gmina Wierzbica informuje, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest: 

Gmina Wierzbica (siedziba: Wierzbica 26-680 ul. Kościuszki 76) – w sprawach 
dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r.  
o samorządzie gminnym. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Kwapisz, z którą możesz się skontaktować  
w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do 
wyboru): e -mail: sylwia.kwapisz.iodo@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora Danych, wskazany powyżej. 

Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie 
przekracza kwoty 130.000 zł, a dotyczy: Budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego 

pomiędzy ul. Głowackiego i ul. Partyzantów w Wierzbicy.  

3. Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c, oraz b Rozporządzenia (w przypadku zawarcia 
umowy). 

http://www.kolo.sr.gov.pl/download/2014/remont/Zalacznik_nr_1.doc
http://www.kolo.sr.gov.pl/download/2014/remont/Zalacznik_nr_2.doc
http://www.kolo.sr.gov.pl/download/2014/remont/Zalacznik_nr_3.doc
http://www.kolo.sr.gov.pl/download/2014/remont/Zalacznik_nr_4.doc
http://www.kolo.sr.gov.pl/download/2014/remont/PRZEDMIAR_ROBOT.pdf
http://www.kolo.sr.gov.pl/download/2014/remont/Dokumentacja_projektowa.pdf
mailto:sylwia.kwapisz.iodo@gmail.com


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Odbiorcą danych 
będzie również Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto w zakresie określonym w ustawie 
Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:  
a. 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 

b. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
z dnia 18 stycznia 2011 r.. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. 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.   

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,  
w którym dane osobowe zostały zebrane. 

10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy  
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
c. 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 **;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

12. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. 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.  
 

 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 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. 

http://www.bip.wierzbica.pl/

