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Międzylesie, dnia 28.10.2022 r. 

ITiG.271.41.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE. 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:    „Budowa 

doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii” 

Postępowanie prowadzone jest zgodne z zarządzeniem nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie 

przekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto w jednostkach gminy Międzylesie. 

Projekt jest współfinansowany przez UMWD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”) 

 

Kod CPV – 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

  

Kod CPV – 31712331-9 - Fotoogniwa 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ  

WYMAGANIA: 

II.  
    Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia: 

a. Budowę doświetlenia pobocza drogi gminnej dz. 97 AM-1 – obręb 0008 Jaworek,  

                  Gmina Międzylesie 

b. Opracowanie obejmuje dobór i montaż czterech punktów oświetleniowych 

                  zasilanych autonomicznie poprzez panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową, układ  

                  elektroniczny połączony z akumulatorami 2 x 130 Ah, zgodnie z dokumentacją  

                  projektową zawartą w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji zawarte są w dokumentacji: załącznik nr 3, 

załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 

II.  TERMINY WYKONANIA: 

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: do dnia 12 maja 2023 r. 

 

III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:  

- 70 pkt. - cena.  

 

cena oferowana minimalna brutto 

Liczba punktów = ------------------------------------------- x 70  % 

cena badanej oferty brutto 

 

30 pkt. – okres gwarancji i rękojmi (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy od daty 

końcowego odbioru robót) 

                                                                gwarancja badanej oferty 
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                               Liczba punktów =  -------------------------------- x 30 % 

Najdłuższy zaoferowany termin gwarancji 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

      1. Korzystając z powyższych wzorów Zamawiający obliczy wartość punktową każdej 

oferty. 

      2.  Maksymalną liczbę punktów (70) w kryterium ,,Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę oferowaną brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą 

liczbę punktów zgodnie z wzorem z pkt. – cena 

      3. Maksymalną liczbę punktów (30) w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi” otrzyma Wykonawca, 

który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na wykonane prace (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 

60 miesięcy), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 

zgodnie z wzorem z punktu – okres gwarancji 

      4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów 

otrzymaną w wyniku zsumowania punktów w kryterium ,,Cena” i w kryterium ,,Okres gwarancji i 

rękojmi” 

       5. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasad zaokrąglenia matematycznego 

       6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

       7.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

UWAGA: 

- Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca poda okres 

gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy 

- MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. W 

przypadku podania przez Wykonawcę krótszego, niż wymagany okres gwarancji lub nie podanie 

(wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie  rozdziału V art. 6 i 7 

zapytania ofertowego 

MAKSYMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje kres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty 

okres 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje 

maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja. 

 

V. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą remontu i/lub 

przebudowy oświetlenia ulicznego o wartości min. 50.000 zł oraz potwierdzi dowodami, że robota 

budowlana została wykonana należycie, w szczególności poda informację, że robota została wykonana 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. W przypadku oferty składanej 

wspólnie (art. 23 ustawy Pzp-konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden 

z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w 

oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę – Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7 do zapytania 

ofertowego 

- dysponuje co najmniej 1 osobą (dostępną na etapie realizacji zamówienia), posiadającą uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie 

przedmiotowego zamówienia zadania, Wykonawca przedłoży kopie uprawnień zawodowych i 

dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa 

- oraz 1 osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych 
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i elektroenergetycznych 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę – Wykaz 

osób – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego 

 

VI.   OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia. Oferty nie złożone na formularzu ofertowym 

nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

2. Karty techniczne proponowanych punktów świetlnych spełniające minimum 

wymagane zgodne z projektem technicznym. 

3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru -  załącznik nr 5 

4. Wykaz robót  – załącznik nr 7  

5. Wykaz osób – załącznik nr 8 

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

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

8. Ofertę należy złożyć w formie papierowej. 

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu. 

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

11. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie 

zostaną rozpatrzone. 

12. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

postępowania ofertowego. 

13. 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. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony 

internetowej : www.miedzylesie.pl – zakładka Przetargi. 

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu 

Pl. Wolności 1, pokój nr 7 z dopiskiem ,, Oferta – Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w 

miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” – w terminie do dnia 

09.11.2022 r., do godz. 11:00.  

W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej w/w oznaczenia Zamawiający nie będzie 

ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia koperty przed upływem terminu składania ofert. 

Nie dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej. 

http://www.miedzylesie.pl/
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IX. OTWARCIE OFERT: 

09.11.2022 r. o godz.  11.15 – pok. Nr 14  piętro, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 

57-530 Międzylesie 

 

X. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELA: Dariusz Kosacz – inspektor w 
Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 27 

XI. 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). 

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. 
Załączniki:  

 Nr 1 - Formularz oferty. 

 Nr 2 - Projekt umowy. 

 Nr 3 – Projekt techniczny 

 Nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Nr 5 – Przedmiar  

 Nr 6 – Karta Tytułowa Projektu Budowlanego 

 Nr 7 – wykaz robót budowlanych 

 Nr 8 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

(*) – niepotrzebne skreślić 

/-/ Burmistrz 

Tomasz Korczak 

 


