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GMINA BEJSCE 

Bejsce 252,   28-512 Bejsce,   tel. 41 35 11 010,   fax. 41 35 11 010 w. 22,                     

e-mail: ugbejsceinwestycje@interia.pl 

 

 
Znak: BIDR.271.4.2019             Bejsce 12-02-2019 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa 

świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń” 

współfinansowanego w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                          

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Bejsce 

Bejsce 252, 28-512 Bejsce 

numer telefonu: 41 35 11 010, numer faksu: 41 35 11 010 w. 22 

strona internetowa: www.bip.gminy.com.pl/bejsce 

e-mail: ugbejsceinwestycje@interia.pl 

NIP: 605-00-53-728; REGON: 291009952 

godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: 

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia 

pomieszczeń”.  
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2. Zakres robót przewidzianych do wykonania to m.in.: 

Roboty budowlane i instalacyjne: 

1) Fundamenty betonowe; 

2) Murowanie ścian; 

3) Strop żelbetowy nad przyziemiem; 

4) Konstrukcja dachu wraz z pokryciem; 

5) Ścianki działowe; 

6) Tynki i okładziny wewnętrzne; 

7) Podłogi i posadzki; 

8) Stolarka; 

9) Tynki zewnętrzne i ocieplenie; 

10) Malowanie; 

11) Schody i chodnik; 

12) Instalacje sanitarne; 

13) Instalacje elektryczne; 

14) Wyposażenie pomieszczeń; 

 

Dokumentacja techniczna jest dostępna w siedzibie Zamawiającego lub na 

stronie internetowej www.bip.gminy.com.pl/bejsce w dziale przetargi.  

Inspektor będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie w wymaganiami 

Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej                                       

o specjalności branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.   

3. Do obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) pełen zakres czynności i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późn. zm.), 

2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                        

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 

technicznych; 

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na 

żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 
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7) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Gminą Bejsce                  

a Wykonawcą robót budowlanych, 

8) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia 

jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodnie                             

z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z 

zasadami wiedzy budowlanej,  

9) analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. 

atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp. 

10) potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie końcowego protokołu odbioru 

robót budowlanych, potwierdzenie wykonania robót, 

11) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, 

12) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej                         

i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy. 

4. Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: 

1) przybycia na teren budowy w jak najszybszym czasie, od powiadomienia przez 

Zamawiającego telefonicznie wraz z potwierdzeniem pocztą elektroniczną w nagłych, 

nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach niecierpiących zwłoki) i podjęcia 

czynności objętych umową (czas przybycia jest kryterium wyboru oferty), 

2) kontrola budowy w dni robocze minimum 2 razy w tygodniu – co winno być 

potwierdzone podpisem na liście obecności będącej w siedzibie Zamawiającego, 

3) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót 

– oraz w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z 

Zamawiającym w bieżących sprawach dotyczących wykonywania zadania 

inwestycyjnego, 

4) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 

bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, 

5) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku 

rozwiązania umowy o roboty budowlane lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek 

ze stron. 

II. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2019 r.  
 



                                                                   
 

4 
 

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 

odbioru ostatecznego prac zadania inwestycyjnego.  

2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia (ostatecznego odbioru prac zadania 

inwestycyjnego) uważa się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę zadania 

inwestycyjnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający przewiduje wstępnie 

odbiór zadania do dnia 30 września 2019 r.  

3. W przypadku przedłużenia robót ponad termin wskazany wyżej umowa 

obowiązywać będzie do czasu zakończenia robót budowlanych (po uprzednim 

podpisaniu aneksu do umowy).  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu: 

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co 

najmniej: 

- inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie obejmujące wykonywanie nadzoru inwestorskiego                        

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadającym, co najmniej 5 letnie (od 

uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru; 
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- inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie obejmujące wykonywanie nadzoru inwestorskiego                        

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych                           

i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 

posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie                       

w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru. 

Uwaga: 

Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 

określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z 

późn. zm.). 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu, wymaganym przez Zamawiającego jest, złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie                       

w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania). 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie powiązań osobowych i kapitałowych                                       

z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od 

Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik 

nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

1. Formularz ofertowy – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                               

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją                       

o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 2. 

4. Oświadczenie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
Wymagania podstawowe. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w 

KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub 

Pełnomocnika. 

3. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty 

składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę 

pisemną. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny 

sposób trwale połączone w jedną całość. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te 

powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
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treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 

do oferty pełnomocnictwa. 

8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione               

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do 

podpisywania oferty. 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, Sekretariat 

Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 r. do 

godz. 12:00 

Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, koperta winna być zaadresowana na 

Zamawiającego, zabezpieczona przed otwarciem i zawierać oznaczenie: 

Oferta przetargowa 

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia 

pomieszczeń”. 

Numer postępowania:BIDR.271.4.2019 

Nie otwierać przed 22 lutego 2019 r. godz. 12:10 

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 

252, 28-512 Bejsce, Sala USC (II piętro) w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 12.10. 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty 

związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji 

zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa (w rozumieniu art. 632 

kodeksu cywilnego) obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w zaproszeniu 

do składania ofert, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Wykonawca 
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zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o niniejsze zaproszenie do składania 

ofert. 

3. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

4. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego 

zamówienia, 

określone zostały w niniejszym zaproszeniu do składania ofert - projekt umowy. 

5. W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą 

podaną słownie w ofercie cenę brutto. 

6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego,                        

(w Formularzu ofertowym), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania                         

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując wartość bez kwoty podatku VAT. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

IX. Kryteria oceny ofert. 

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający 

dokona oceny ofert według kryteriów i ich wag (znaczenia): 

1.1. Cena oferty „C” 

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta 

proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu 

do dwóch miejsc po przecinku) po przeliczeniu według wzoru: 

 

         Cmin 

C = ---------------------- x 100 pkt x 60% 

        C bad 
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Gdzie: Cmin – cena oferty z najniższą ceną spośród nie odrzuconych ofert (zł); 

           C bad – cena badanej oferty (zł); 

60% - waga kryterium „C” 

Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60 pkt. 

1.2. Termin płatności faktury „T” 

Najkrótszy możliwy termin płatności faktury vat wymagany przez Zamawiającego 

wynosić będzie 10 dni.  

Najdłuższy możliwy termin płatności faktury vat uwzględniony do oceny ofert 

wynosić będzie 30 dni. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni, do 

oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie                  

z Wykonawcą. 

Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury 30 dni (najkorzystniejsza 

wartość) otrzymuje 20 pkt czyli maksymalną liczbę punktów. 

Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury 10 dni (najmniej korzystna 

wartość) otrzymuje 0 pkt. 

Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy  zaproponowali wartość pośrednią 

pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną) otrzymują liczbę 

punktów obliczona wg wzoru: 

T = To – Tmin / T max – Tmin x 20 

Gdzie: 

To - termin płatności faktury oferty ocenianej spośród nie odrzuconych ofert, 

Tmax - najwyższy możliwy termin płatności faktury = 30 dni 

Tmin - najkrótszy możliwy termin płatności faktury =10 dni 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt.  

Termin płatności faktury wykonawca wpisuje w „formularzu oferty”.  

1.3. Czas reakcji - czas przyjazdu na wezwanie Zamawiającego „R” 
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W ramach tego kryterium dla ofert nie odrzuconych Zamawiający przyzna 

Wykonawcy punkty za niezwłoczny termin przyjazdu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

do 2 godzin – 20 pkt 

powyżej 2 do 4 godzin – 10 pkt 

powyżej 4 godzin – 0 pkt 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 20 pkt. 

Za najkorzystniejsza ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów 

wymienionych w pkt.4 oceny ofert. Ostateczna ilość punktów (P) każdej z 

ocenianych ofert stanowić będzie sumę punktów przyznanych w trzech kryteriach, 

zgodnie ze wzorem: 

P = C + D + R 

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert otrzymało taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,  

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Jeżeli którekolwiek kryterium w formularzu ofertowym nie zostanie przez 

Wykonawcę uzupełnione, będzie to oznaczało, że Wykonawca za to kryterium 

uzyska 0 pkt. 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

Do udzielania wszelkich informacji upoważniony jest Pan Zbigniew Anielski kierownik 

ref. BIDR – telefon: 41 35-11-010, e-mail: ugbejsceinwestycje@interia.pl.  

 

XI. Istotne dla stron postanowienia umowy. 
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Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunki 

zmiany umowy zawarte są w załączniku nr 4 - projekt umowy, który jest integralną 

częścią zaproszenia do składania ofert. 

 

XII. Przesłanki odrzucenia oferty 

1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy: 

a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, 

b) została złożona przez podmiot: 

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 

 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

 została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

XIII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy: 

1) Nie wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

2) Osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się                       

o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi              

w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 

w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

 w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

 

pełnomocnika; 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

XIV. Postanowienia końcowe: 
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1. O wyborze terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą, będzie 

uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, 

gdyby jego realizacja nie leżała w interesie publicznym lub nie wpłynie żadna oferta 

niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z unii europejskiej. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed 

zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię dokumentów 

potwierdzających uprawnienia budowlane osób, które będą pełnić funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego wraz z zaświadczeniami o ich przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

 

XV. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych powyżej przez 

cały okres realizacji zamówienia. 

 

XVI. Tryb zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy z dnia                   

29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.  

zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. 

2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostaje opublikowane na: 

a) stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.gminy.com.pl/bejsce 

b) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

3. Projekt pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem 

wyposażenia pomieszczeń” współfinansowanego w ramach operacji „Inwestycje                            
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w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

 

XVII. Informacje dodatkowe 

W związku z regulacjami zawartymi w 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich 

UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa 

zamówień publicznych, Wójt Gminy Bejsce informuje: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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)                      (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

• administratorem*** Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bejsce 

reprezentowana przez Wójta Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, tel. (41) 3511- 

010, faks: (41) 3511 – 010 w. 22, e-mail: ugbejsce@poczta.onet.pl 

• Inspektor Ochrony Danych kontakt pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.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 na: 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa 

świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń” 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
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3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 

1986 z późn. zm.), 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, 

• 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.  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
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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 

*** Wyjaśnienie:  

w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do 

spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie 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), 
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• 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. 

 

 

Wójt Gminy 

Edward Krupa 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy. 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

5. Załącznik nr 4 - Projekt umowy 


