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ITIG.271.11.2021   Międzylesie, dnia 11.03.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

wg rozdzielnika 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie Dokumentacji 

projektowo kosztorysowej dla zadania: „Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie 

(intensywne opady deszczu czerwiec 2019)”. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  Zarządzeniem nr 8/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z 

dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 

kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzylesie.  

 

Kody CPV: 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego, 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ 

WYMAGANIA: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadania: 

Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 

2019) 

-  kładka konstrukcji stalowej ucierpiała w czasie intensywnych opadów deszczu w roku 2018/2019, w 

związku z powyższym niezbędne będzie przebudowa i wzmocnienie przyczółków. 

2. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności: 

a) Kosztorys, 

b) Przedmiar robót, 

c) Projekt budowlany (jeżeli przepisy Prawa budowlanego tego wymagają), 

d) Uzgodnienia z zarządcami sieci przebiegających przez most, 

e) Uzgodnienia z Regionalnym Zarządcą Gospodarki Wodnej – Wody Polskie, 

f) Pozostałe uzgodnienia wymagane do wykonania dokumentacji projektowej, 

g) Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli przepisy Prawa budowlanego tego wymagają). 

 

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny 

być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi: 

a) ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 ze zm), 

b) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) 

 

11. TERMINY WYKONANIA: 

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2021 r. 

 

III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT: 

- 100 pkt. - cena. 

cena oferowana minimalna brutto 

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 % 

cena badanej oferty brutto 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia w tym koszty podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po 

przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
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V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 

1 do zaproszenia. 

2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (w formacie pdf. opatrzone podpisem zaufanym lub 

  kwalifikowanym). 

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 

postępowaniu. 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 

9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 

dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna 

jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez 

Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony 

internetowej www.miedzylesie.pl 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), należy składać w formie elektronicznej (w formacie 

pdf. Opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowanym) na adres e - mai1: ofertyitig@miedzylesie.pl. 

W tytule wiadomości należy wpisać: „Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie 

(intensywne opady deszczu czerwiec 2019)”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2021 r. do godz. 

11:00. 

W PRZYPADKU PRZESŁANIA MAILA Z OFERTĄ, KTÓRY NIE BĘDZIE ZATYTUOWANY W WW. 

SPOSÓB- ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU 

OTWARCIA MAILA PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. 

Oferty, które wpłyną na ww. maila po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. Termin otwarcia ofert: 18.03.2021 o godzinie 11:30. 

IX. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA 

OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13, ART. 14 RODO – 

ROZPORZĄDZENIE 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). 

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4). 

http://www.miedzylesie.pl/
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2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w 

postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

4. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO 

wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym załącznik 1 do zapytania 

ofertowego. 

X. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ: 

Andrzej Satko – podinspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 8 

126 374 wew. 26 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Projekt umowy. 

3. Mapy do celów projektowych. 

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

 

   /-/ Tomasz Korczak 


