
 
 

 
 

     Milejów, dnia 2018-06-11 
……………………………………….……………………….. 

Miejscowość, data 
 

ZAPYTANIE OPERTOWE 
określające szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców 

zasada konkurencyjności wydatków dla zamówień o wartości szacunkowej netto nie 
przekraczającej 30 000€. 

 
Znak sprawy: D.271.ZK.WP.2.2018        

 
Zamawiający: 
Gmina Milejów  
21-020 Milejów 
Ul. Partyzancka 13a 
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Milejów 
REGON:              431019550 
NIP:     505-00-42-606 
Miejscowość i   Milejów 13a 
adres    21-020 Milejów 
Strona internetowa:  www.milejow.pl                                                                                     
e-mail:    sekretariat@milejow.pl 
lub alternatywnie  s.czubacki@milejow.pl  
Dane identyfikacyjne zamawiającego 
 
 

Adresat: 
Strona www Zamawiającego  
Tablica ogłoszeń 
…………………………………………………………… 

Nazwa i adres oferenta 
 
 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę 6 szt. wiat przystankowych i 
montaż przy drodze wojewódzkiej nr 829 na terenie Gm. Milejów.  
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa 6 szt. wiat przystankowych i montaż przy drodze wojewódzkiej nr 829 na terenie 
Gm. Milejów w msc. - Górne szt. 1; Jaszczów szt. 1; Kajetanówka szt 1;  Łysołaje szt 1;  
Milejów Osada szt 2 (w tym wiata duża). 
I.1. Wiaty przystankowe szt. 11 
Szerokość wiaty 2,10 m 
Długość wiaty 4,30 m 
Konstrukcja z profilu stalowego zamkniętego (kwadrat) 10 x 10 cm malowane proszkowo w 
kolorze ciemno niebieskim  
Wypełnienie konstrukcji - szkło hartowane gr. minimum  8 mm  
Tył od połowy w górę przeszklony szkłem hartowanym , od połowy w dół (na wysokości 
ławki) zabezpieczony blachą 9gr. 1,5-2 mm) pomalowaną proszkowo w kolorze ciemno 
niebieskim.  
Zadaszenie w kształcie łuku z poliwęglanu komorowego odpornego na UV gr. minimum 6 
mm., zabezpieczone komory poliwęglanu profilem brzegowym lub taśmą pozwalający na 
prawidłowy odpływ wody z daszku.  



 
 

Ławka drewniana o  długości 4,30 m z oparciem mocowana do konstrukcji wiaty 
zaimpregnowana w kolorze ciemnego drewna (kolor dopasowany do koloru konstrukcji 
wiaty) 
Kosz na śmieci uchylny o pojemności 25-30 l w kolorze brązowym na nóżce mocowany 
dodatkowo konstrukcji  wiaty 
 
I.2. Wiata przystankowa szt. 1 (Duża) 
Szerokość 3 m 
Długość 6 m   
Kosz na śmieci szt.2 
pozostałe wymagania jak w pkt. I.1. 
 
I.3. Wymagania dodatkowe -  
Do ułożenia kostka brukowa betonowa 2,5x4,5m ograniczona obrzeżem w wiacie w 
miejscowości Milejów Osada. 
Obrzeża betonowe - 
1. KNNR 6 0404-02 Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm   - 9,5m 

na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcji – 
1. KNNR 6 0103-03 Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz  - 11,25m2  
2. KNNR 6 0109-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego- 11,25m2 

cementem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 10 cm 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

3. KNNR 6 0502-02 Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki - 11,25m2 
brukowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo – piaskowej  
1:4 gr. 3 cm (spoiny wypełnione piaskiem) 

Wymagania techniczo-budowlane określone w SST D 05.03.23a i SST D 08.03.01 
I.4. Kody CPV:  
44212321-5        Wiaty autobusowe 
45233000-9 () Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 
chodników.          
I.5. Szczegółowe wymagania zawiera załączony projekt umowy. 
I.6 Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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(dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  w przypadku 
zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
I.6.1. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z rozporządzenia RODO jest w szczególności: 
 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą 
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie), 
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego; 



 
 

 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 
jednoosobową działalność gospodarczą, 
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 
fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.   
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
I.6.2.  
Stosownie do brzmienia art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 
21-020 Milejów 
- Urząd Gminy Milejów 
Dane kontaktowe: 
Internet:  www.milejow.pl  
e-mail: sekretariat@milejow.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Milejów / jest Pani Karolina 
Smalec kontakt: adres e-mail – k.smalec@milejow.pl/ *; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) 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”;   

5) 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; 

6) 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;   

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

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. c RODO.   

_____ Wyjaśnienia do rozdz. I.6.2:_________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 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. 

 

I.6.3 W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z 
udziałem wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia  wraz z 
ofertą oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią załącznika nr 5 do zapytania ofertowego. 
Złożenie oświadczenia jest obligatoryjne. 
 
 
II. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  

ich spełniania: 
II.1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki: posiadać zdolność techniczną lub 
zawodową tj.: wymagane jest wykazanie wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej jednej dostawy i montażu 5 szt. wiat przystankowych. 
II.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: 
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
III. Kryteria oceny oferty: 

Najniższa cena 

IV. Informacja  o  wagach  punktowych  lub  procentowych  przypisanych   



 
 

do poszczególnych kryteriów oceny oferty: 
Cena ofertowa - 100% 

V. Opis  sposobu  przyznawania  punktacji  za  spełnienie  danego  kryterium  
oceny oferty: 


 C

 C

OB

NKC 100  

Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 
odrzuceniu  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 
VI. Termin i miejsce składania ofert: 

1) Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym zapytaniu należy złożyć w 
terminie do dnia 19 czerwca 2018 r.  do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Milejów ul. 
Partyzancka 13a 21-020 Milejów (Sekretariat pok. Nr 6). Oferty można składać w 
godzinach pracy Urzędu. 

2) Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową lub kurierską. 

VII. Termin realizacji umowy:  
10.08.2018r. 

VIII. Informacja  na  temat  zakazu  powiązań  osobowych  lub  kapitałowych 
1. Osoby reprezentujące i wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z     

procedurą  wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert: 
Tomasz Suryś 
Sławomir Czubacki 
Jolanta Matejanka 

2. Zamówienia  nie  może  być  udzielane  podmiotom  powiązanym  z  Zamawiającym     
osobowo lub  kapitałowo. 

3. Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania 
między Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  
imieniu Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego 
czynności  związane  z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  
wykonawcą,  polegające w szczególności na:   
a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b)  posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie  wynika   
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,   
c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  
prokurenta, pełnomocnika,  
d)  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. 
 

IX. Określenie  warunków  istotnych  zmian  umowy  zawartej  w  wyniku  
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się  
możliwość zmiany takiej umowy: 
Nie  jest  możliwe  dokonywanie  istotnych  zmian postanowień  zawartej  umowy   
w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,   
chyba że:   



 
 

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w treści załączonego 
projektu umowy, 

b) zmiana  nie  prowadzi  do  zmiany  charakteru  umowy  i  zostały  spełnione   
następujące warunki:   

-  konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
c) wykonawcę,  któremu  zamawiający  udzielił  zamówienia,  ma  zastąpić  nowy  
wykonawca: 
-  w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji   
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy  
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego  
podstawy  wykluczenia  oraz  nie  pociąga  to  za  sobą  innych  istotnych  zmian  
umowy,  
- w  wyniku  przejęcia  przez  zamawiającego  zobowiązań  wykonawcy  względem  
jego podwykonawców, 

X. Informacja  o  możliwości  składania  ofert  częściowych: 
Nie przewiduje się. 

XI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,jakim  
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli  
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie: 
Nie przewiduje się. 

XII. Informacja  o  planowanych  zamówieniach uzupełniających 
Nie przewiduje się. 

XIII. Akceptowalne formy składania ofert: 
Forma pisemna. 

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia drogą elektroniczną, faxem. 
XIIIa. Sposób obliczenia ceny oferty: 

1. Wykonawca określi – mając na względzie ust. 2 do 3 niniejszego rozdziału - 
cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z 
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 
kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej dokumentacji przetargowej , 
jak również w niej nie ujęte,  a bez których nie można wykonać zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich 
innych formalności dotyczących dostawy, montażu i kosztów  z tym związanych.  
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie 
warunków wykonania zamówienia.  
Cena ofertowa musi zawierać również ceny materiałów w I klasie, jakości lub 
gatunku, dopuszczone do obrotu i stosowania. 

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy                           
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie                  
z obowiązującymi przepisami. 
XIV. Sposób sporządzenia oferty: 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom niniejszego zapytania.. 
6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 



 
 

7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 
być parafowane przez wykonawcę. 
8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
dołączone do oferty. 
10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 
parafowana przez wykonawcę. 
14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”. 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
15. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu. 
16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 
a) nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail wykonawcy, 
b) Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów 
OFERTA „Dostawa i montaż wiat przystankowych” 
XV. Zawartość oferty: 

 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
 Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
 pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 
 wykaz wykonanych dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania. 
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  

 
XVI. Wadium: 

Nie dotyczy 
 

XVII. Okres związania ofertą: 
Wynosi 30 dni. 



 
 

 
XVIII. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty: 

1. 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 określonych w zapytaniu 
ofertowym lub 
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa 
w Rozdziale VIII, lub 
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany 
osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w Rozdziale VIII ust. 1 jeżeli osoba 
ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez 
Zamawiającego wykonawcy danego zadania. 
 
 

XIX. Warunki wykluczenia: 
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub 
kapitałowo z zamawiającym, o którym mowa w Rozdziale VIII z zastrzeżeniem 
Rozdziału XVIII ust. 2. 
 

XX. Zmiana zapytania ofertowego: 
Zapytanie  ofertowe  może  zostać  zmienione  przed  upływem  terminu  składania  
ofert przewidzianym  w  zapytaniu  ofertowym.  W  takim  przypadku  należy  w  
opublikowanym zapytaniu  ofertowym  zamawiający uwzględni  informację  o  
zmianie.  
Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego 
zapytania ofertowego  a  także  opis  dokonanych  zmian.   
Zamawiający  przedłuża  termin  składania ofert  o  czas  niezbędny  do  
wprowadzenia  zmian  w  ofertach,  jeżeli  jest  to  konieczne  z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 

 
XXI. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego: 

Treść  pytań  dotyczących  zapytania  ofertowego  wraz  z  wyjaśnieniami  
zamawiającego publikowana jest w procedurze jak dla zapytania ofertowego. 

 
XXII. Zastrzeżenie możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów 

jak również złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 
dokumentów jak również złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.  

 
XXIII. Zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące poprawienia w ofercie oczywistych i  

innych omyłek: 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

XXIV. Wybór oferty: 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu 
zamówienia,  złożoną przez  wykonawcę  spełniającego  warunki  udziału  w  
postępowaniu w  oparciu  o  ustalone  w  zapytaniu  ofertowym  kryteria  oceny.  



 
 

Wybór  oferty  jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

XXV. Informacja o wyniku postępowania: 
Informację  o  wyniku  postępowania  upublicznia  się  w  taki  sposób,  w  jaki  
zostało upublicznione zapytanie ofertowe.  
Informacja o wyniku postępowania zawiera co najmniej nazwę wybranego 
wykonawcy.  
Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje  obowiązek  udostępnienia  
wnioskodawcy  protokołu  postępowania  o  udzielenie zamówienia, z wyłączeniem 
części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

XXVI. Zawarcie umowy: 
Po  przeprowadzeniu  procedury  uregulowanej  w  niniejszym zapytaniu  nastąpi 
podpisanie umowy  z  wybranym wykonawcą. 
W przypadku gdy  wybrany  wykonawca  odstąpi  od  podpisania  
umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, 
który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę 
punktów. 

XXVII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą 
elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
Dane do kontaktu zostały podane w komparycji zapytania. 

XXVIII. Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Wzór wykazu dostaw 
3. Projekt umowy 
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  
5. Załącznik nr 5 Oświadczenie RODO. 

Wójt 
/-/ Tomasz Suryś 

 


