
OP.271.1.2022 Wierzbica, dnia 12 września 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I.     ZAMAWIAJĄCY   
Gmina Wierzbica, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Wierzbicy , 
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica 
woj. mazowieckie NIP 9482382481 tel. (48) 618-36-10, fax.: (48) 618-36-11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl; http://www.wierzbica.pl, 

II.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (art.2, ust.1 pkt1 
ustawy z dnia 11 wrzesień 2019 Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. z 2022r. poz. 1710 
ze zm.).

III.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
Przedmiotem  zamówienia  jest:  „Budowa  pomnika  Czynu  Niepodległościowego 
w Wierzbicy”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) konstrukcji  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  stanowiącą  załącznik  nr  1  do 

niniejszego zapytania;
2) części artystycznej pomnika i jej montaż na konstrukcji.

Część artystyczna obejmuje:
1) wykonanie  i  montaż  okładzin  kamiennych  granitowych  (Bohus  Red  lub 

równoważny) o grubości 3cm o łącznej powierzchni około 18,80m²;
2) wykonanie na okładzinach następujących napisów:
– na ścianie frontowej pod orłem w części górnej będzie ułożony lekko na ukos krzyż, 

a  pod  nim  napis  „WOLNOŚĆ  KRZYŻAMI  SIĘ  MIERZY”;  na  środkowym 
prostopadłościanie  będzie  napis  –  tytuł  pomnika  „POMNIK  CZYNU 
NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO” i pod nim napis „WIERZBICA 2022”. W dolnej części 
będzie napis „PAMIECI MIESZKAŃCÓW ZIEMI WIERZBICKIEJ WALCZACYCH O 
WOLNOŚĆ,  NIEPODLEGŁOŚĆ  I  UTRZYMANIE  TOŻSAMOŚCI  NARODOWEJ 
NASZEJ OJCZYZNY”;

– po lewej stronie będą następujące napisy.  U góry cytat „OJCZYZNA TO WIELKI 
ZBIOROWY OBOWIĄZEK”. Niżej  napis „PAMIĘCI BOHATERÓW POLEGŁYCH W 
WALKACH  W  REJONIE  WIERZBICY  PODCZAS  POWSTANIA 
LISTOPADOWEGO  1831R.”  w  dolnej  części  napis  „PAMIĘCI  BOHATERÓW 
POLEGŁYCH W WALKACH W REJONIE WIERZBICY PODCZAS POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO 1863R.”;

– na stronie prawej będą wygrawerowane napisy od góry: cytat „WOLNOŚĆ JEST 
CZŁOWIEKOWI   DANA  I  ZADANA”.  Poniżej  napis  „PAMIĘCI  ŻOŁNIERZY 
LEGIONU  PUŁAWSKIEGO  POLEGŁYCH  W  WALKACH  O  NIEPODLEGŁOŚĆ 
OJCZYZNY  W  REJONIE  WIERZBICY  W  1915  R.”.  W  dolnej  części  napis  „W 
HOŁDZIE MIESZKAŃCOM ZIEMI WIERZBICKIEJ WALCZACYM I POLEGŁYM W 
CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939-1945”;

– sposób  wykonania  napisów  i  ich  umiejscowienie  zostało  przedstawione  w 
wizualizacji pomnika stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, natomiast 
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treść napisów musi być zgodna z treścią określoną w niniejszym zapytaniu.
3) wykonanie z piaskowca i montaż rzeźby orła o wysokości od 50 cm do 60cm.

IV.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM   
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

przedmiotu zamówienia.
4. Złożyli  oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

Art.  7  ust.  1  pkt  1-3  ustawy   o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie 
przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie 
bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 3.

5. Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem spełnienia warunków udziału 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

V.     TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   
Termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia:  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia 
22.12.2022 r. 

VI.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY   
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „formularz ofertowy” (załącznik nr 4). 
4. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy organizacyjnej  Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Ofertę  wraz  z  dokumentami  należy  sporządzić  w  jednym  egzemplarzu.  Ofertę 
należy  umieścić  w  zamkniętym  opakowaniu,  uniemożliwiającym  odczytanie  jego 
zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.  Opakowanie  powinno  być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. 

VII.     OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY   
1. Cena  oferty  zostanie  wyliczona  i  podana  w  ofercie  cenowej  (załącznik  nr  4). 

Wykonawca w ofercie o której mowa powyżej określi  i wpisze cenę jednostkową 
netto, wartość netto za całe zamówienie, wartość podatku VAT, a także wartość 
brutto

2. Cena podana w ofercie cenowej powinna obejmować całkowity koszt wykonania 
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

VIII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  siedzibie 

Zamawiającego:  Urząd  Gminy  w  Wierzbicy,  ul.  Kościuszki  73,  26-680 
Wierzbica w terminie  do dnia  20 września  2022 r.  do godz.  11.00 Publiczne 
otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: dnia 20.09.2022 roku 
o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 
Wierzbica pok. Nr ( sala konferencyjna). 
Kopertę należy zaadresować : Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-60 



Wierzbica z napisem: 
„Budowa pomnika Czynu Niepodległościowego w Wierzbicy”. 

2. Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane. 
3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

IX.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

X.     KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   
1. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  przyjął  następujące  kryteria 

oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 

1) cena ofertowa - 70 % (maksymalnie 70 pkt);
2) termin realizacji zamówienia – 30% (maksymalnie 30 pkt).

2. Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad: 
1) Kryterium „cena P(Ci)” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu 
Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego 
wzoru: 
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 70 pkt 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert 
Ci – cena brutto oferty badanej 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
2) Kryterium „termin realizacji zamówienia”:
- do 04.11.2022 r. - zmawiający przyzna 30 pkt;
- między 05.11.2022 r. a 22.12.2022 r. - zamawiający przyzna 0 pkt.

3. Obliczając  punktację  dla  poszczególnych  ofert,  Zamawiający  zastosuje 
zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający  udzieli  zamówienia  temu  wykonawcy,  którego  oferta  uzyska 
najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach. 

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców,  którzy złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w terminie  określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

XI.     PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO   
1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  procedury  zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do zwrócenia się do 
Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie złożonych ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez 
podawania przyczyny. 

3. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego.

XII.     OSOBA  UPRAWNIONA  DO  BEZPOŚREDNIEGO  KONTAKTOWANIA  SIĘ  Z   
WYKONAWCAMI 
Maciej Kotowski tel. 48 618 36 39, e-mail: kotowski@wierzbica.pl 
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XIII.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   
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: Klauzula informacyjna o 
przetwarzaniu  danych  osobowych  KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH 
OSOBOWYCH Na podstawie  art.  13 ust.  1 i  2  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z 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 
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Wierzbica (ul.Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl, tel. (48) 618-36-10).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za  pośrednictwem  adresu 
email: inspektor@cbi24.pl Lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie zadań 
gminy.  W  zakresie  w  jakim  załatwienie  sprawy  odbywa  się  w  sposób  milczący,  podstawą 
przetwarzania  danych osobowych  są również przepisy art.  122a – 122h Kodeksu postępowania 
administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez 
okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 
przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych1; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych2; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  następującym  kategoriom  odbiorców:  podmiotom 
przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym 
podmiotom,  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu  1.  Administratora  –  w  szczególności 
dostawcom usług  teleinformatycznych,  podmiotom zapewniającym ochronę  danych  osobowych  i 
bezpieczeństwo  IT;  podmiotom  lub  organom  którym  Administrator  jest  ustawowo  obowiązany 
przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom 
pocztowym; pracownikom Administratora.

Wójt Gminy     
/-/ Zdzisław Dulias

1 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. 

2 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. 


