
Znak sprawy: UG.271.1.15.2020 

pieczęć komórki organizacyjnej 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm./ 

I. Zamawiający: GMINA KREMPNA 

Adres do korespondencji: 38-232 KREMPNA 85 

tel. 134414045, faks 134414045 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Remont drogi gminnej Myscowa-Bucznik 

w km 1+520-2+520”. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 Specyfika głównych wymagań: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Myscowa-

Bucznik. Dotyczy drogi położonej w miejscowości Myscowa, nr ewid działek 910, 927. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego.   

Termin wykonania zamówienia  do 24 listopada 2020 r. 

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi – 36 miesięcy. 

 Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV-45233142-6 Roboty 

w zakresie naprawy dróg. 

 Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego 

wzoru formularza ofertowego (Zał. Nr 1). 

 2) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (Zał. Nr 2). 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

        przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 



V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest Pan / Pani Szymon Stoś. 

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 

zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od pn-pt w godz. od 7.30-14.30. 

VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- przesłać pocztą, pocztą kurierską lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Krempna, 38-232 Krempna 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont drogi gminnej 

Myscowa-Bucznik w km 1+520-2+520” NIE OTWIERAĆ PRZED 26.10.2020 r. w terminie do 

dnia 26.10.2020 r., do godz. 10:00 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy 38-232 Krempna 85 – pokój numer 1 dnia 

26.10.2020 r., godz. 10.30. 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, brutto 

za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.  

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – CENA 

100%. 

Ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali od 1 do 100, obliczone wg wzoru: najniższa 

cena oferty/cena oferty ocenianej x 100 pkt.  

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego 

zrealizowania wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, 

które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat 

i podatków w tym podatek VAT. W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą za 

wykonanie zadania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie danej 

części zamówienia za najniższą cenę, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem 

wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 

632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Oferta musi zawierać ostateczną, 

sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz 

wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót ma 

charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Wykonawca 

w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy 

wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

VIII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  



3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.  

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania 

przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uwaga! 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnej złożonej oferty, powtórzenia 

zapytania lub odstąpienia od realizacji Zamówienia. 

 

IX. Dodatkowe informacje 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO"), Wójt Gminy 

Krempna informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Krempna jest 

Gmina Krempna 38-232 Krempna 85 reprezentowana przez Wójta Gminy Krempna.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu  Gminy Krempna,  a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w Urzędzie 

Gminy Krempna pod nr tel. 134414310, adres e-mail: ugkrempna@wp.pl  

3. Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych oraz Wójcie Gminy 

Krempna; 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt  4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Krempna 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Krempna. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt  4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

https://maps.google.com/?q=Lipinki.+%0D%0A+2&entry=gmail&source=g
mailto:ugkrempna@wp.pl


b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub 

na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 

dane dotyczą jest dzieckiem.  

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy 

Krempna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  



13. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – adw. Piotr Pietruś, mail: 

pietrus.adwokat@gmail.com 

 

Załączniki: 

 Formularz ofertowo-cenowy. 

 Przedmiar robót. 

 Projekt Umowy. 

 

 

                                                                                            ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                            14.10.2020 r.  

 

Wójt Gminy Krempna  

/-/ Kazimierz Miśkowicz  
Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

 
                                                                       (data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie) 

 


