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Gmina Gorzów Śląski

IZS-IV.271.19.2019

Gorzów Śląski, dnia 03.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.)
określonego w art. 4 pkt.8.

I. Zamawiający:
Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
NIP: 576-15-50-857, w imieniu której działa:
Burmistrz Gorzowa Śląskiego – Artur Tomala

II. Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski” w zakresie:
Część 1 - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdziechowicach i Pawłowicach”.
Część 2 - „Modernizacja oświetlenia drogowego – ul. Wałowa w Gorzowie Śląskim”.
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub wszystkich
części przedmiotowego zamówienia.
Część 1 - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdziechowicach i Pawłowicach” w
zakresie:
Zdziechowice – Zawada Dolna dz. nr 141 k.m.1 obręb Zdziechowice:
- montaż szafki sterowania oświetlenia drogowego oraz oprzewodowania,
- montaż wysięgnika i lampy oświetleniowej,
- wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – przedmiar robót (zał. nr 6 )
do zapytania ofertowego.
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Zdziechowice – Zawada Górna dz. nr 218 obręb Zdziechowice:
- montaż oprzewodowania,
- montaż wysięgnika i lampy oświetleniowej,
- wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – przedmiar robót (zał. nr 7 )
do zapytania ofertowego.
Pawłowice dz. nr 251:
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – przedmiar robót (zał. nr 8 )
do zapytania ofertowego, który zawiera budowę oświetlenia drogowego w obrębie
skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi, wraz z budową nowej linii
oświetleniowej kablowej ze słupem stalowym, którą należy zasilić z istniejącego słupa nr 19
linii napowietrznej nN i oświetleniowej, zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN
„Pawłowice1”, instalowanie opraw oświetleniowych w drugiej klasie ochronności z lampami
LED.
Część 2 - „Modernizacja oświetlenia drogowego – ul. Wałowa w Gorzowie Śląskim” w
zakresie:
- demontaż istniejących opraw oświetlenia,
- demontaż istniejących słupów oświetlenia,
- demontaż tablicy licznikowej w budynku kaplicy,
- roboty ziemne i kablowe,
- montaż słupów oświetleniowych (parkowych - aluminiowych) typu SAL-R1 prod. „ROSA”
lub równoważne,
- montaż opraw oświetleniowych LED w II klasie ochronności typu OW LED 60 prod. „ROSA”
lub równoważne,
- montaż przewodów do opraw oświetleniowych.
Wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej na słupie oświetleniowym – 4.5m do 4,8m.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – przedmiar robót (zał. nr 9)
do zapytania ofertowego.
UWAGA!!!
1. W celu właściwego skalkulowania ceny, zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, w
miejscu w którym nastąpi realizacja przedmiotowego zamówienia, celem zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót.
2. Wyłoniony Wykonawca w drodze niniejszego zapytania ofertowego zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kalkulację zaoferowanej ceny
przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego
metodą uproszczoną lub szczegółową, zawierającego wszystkie roboty wymienione w
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załączonym do zapytania ofertowego przedmiarze robót oraz wycenione indywidualnie przez
oferenta.
3. Zamawiający dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty”
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez
zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej i przedmiarów robót lub
Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia
przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu
ich „nierównoważności”.
Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia:
- dla części 1 przedmiotowego zamówienia – do 15.11.2019r.
- dla części 2 przedmiotowego zamówienia – do 29.11.2019r.
3. Okres gwarancji:
(dotyczy części 1 oraz części 2 zamówienia)
Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

III. Warunki udziału w postepowaniu:
(dotyczy części 1 oraz części 2 zamówienia)
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada osoby skierowane do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia
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na odpowiednim poziomie jakości, wynikające z postanowień ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, to jest kierownika:
robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z póżn.zm.). Dopuszcza się uprawnienia
równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r., o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 2272 z późn.zm.).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wraz z ofertą:
- wykazu osób (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego.
Wykazanie powyższego warunku jest wystarczające, niezależnie od ilości części do jakich
przystępuje Wykonawca. Dysponowanie jedną osobą posiadającą powyższe uprawnienia
będzie traktowane jako spełnienie warunku dla wszystkich części.

IV. Miejsce i termin składania ofert:
(dotyczy części 1 oraz części 2 zamówienia)
Ofertę należy złożyć/przesłać na adres (forma pisemna):
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
w terminie do 10.10.2019r. roku do godz. 12:00.

V. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny:
(dotyczy części 1 oraz części 2 zamówienia)
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
2. Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy przedstawić w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1,2).
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski” w zakresie:
Część 1 - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdziechowicach i Pawłowicach”.
Część 2 - „Modernizacja oświetlenia drogowego – ul. Wałowa w Gorzowie Śląskim”.
IZS-IV.271.19.2019

Strona 5 z 10

Gmina Gorzów Śląski

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół
zdawczo-odbiorczy.
4. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
5. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena), zostanie podpisana
umowa.
6. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
7. Cena oferty będzie ceną ryczałtową. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) w art. 632 §1 „Jeżeli strony
umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”
8. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument
pomocniczy do wyceny oferty.
9. Cena oferty nie będzie waloryzowana i będzie niezmienna w okresie trwania umowy,
co oznacza, że musi zawierać przewidywane skutki wzrostu cen robocizny, materiałów
i sprzętu (skutki przewidywanej inflacji), za wyjątkiem zmian urzędowych obowiązujących
stawek podatku od towarów i usług VAT.
10. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie wykonawca oferuje i należy ją
określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać
w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 lub/i 2 do zapytania ofertowego
w zależności od tego na jaką część Wykonawca składa ofertę.

VI. Osoba do kontaktów:
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest:
Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska:
Marcin Grabowski
tel. 34 3505710/715 wew. 57
email: mg.izs@gorzowslaski.pl
um@gorzowslaski.pl
Podinspektor ds. inwestycji:
Paweł Mrugała
tel. 34 3505710/715 wew. 36
email: pm.izs@gorzowslaski.pl
um@gorzowslaski.pl
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VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi
odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) formularz ofertowy - zgodnie z treścią zał. nr 1 do zapytania ofertowego w przypadku
części 1 przedmiotowego zamówienia,
2) formularz ofertowy - zgodnie z treścią zał. nr 2 do zapytania ofertowego w przypadku
części 2 przedmiotowego zamówienia,
3) Wykaz osób – zgodnie z treścią zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
…………………………………………………………………………………………………...............................................

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Oferta na:
„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski”
IZS-IV.271.19.2019
…….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę części 1 lub/i 2 na którą Wykonawca składa ofertę)

…………………………………………………………………………………………………...............................................
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VIII. Pozostałe postanowienia:
(dotyczy części 1 oraz części 2 zamówienia)
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego w zakresie części 1 przedmiotowego zamówienia oraz we wzorze
umowy o udzielenie zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego w
zakresie części 2 przedmiotowego zamówienia.

IX. Przetwarzanie danych osobowych - RODO:
1. Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem
niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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
„Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., pn.: „Wykonanie oświetlenia
drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski” w zakresie:
Część 1 – „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdziechowicach i Pawłowicach”
Część 2 – „Modernizacja oświetlenia drogowego – ul. Wałowa w Gorzowie Śląskim”
(IZS-IV.271.19.2019)
2. 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, dalej „RODO”,
Zamawiający informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu praw związanych z
przetwarzaniem przez Gminę Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim Pani/Pana
danych osobowych.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (dalej: „Administrator”) Gmina
Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów
Śląski, tel. 034 3505710, e-mail: um@gorzowslaski.pl
4. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się Inspektorem
Ochrony Danych Panem Markiem Morawcem, kontakt pisemny za pomocą poczty
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tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310
Gorzów Śląski, e-mail: it@gorzowslaski.pl
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa –
zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, przez okres co najmniej 5 lat, a dodatkowo,
jeżeli właściwe przepisy regulują obowiązek lub uprawnienie Administratora do dalszego
przetwarzania danych, w szczególności:
1) wobec zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym wykonawcą i ewentualnego dochodzenia
roszczeń, wynikających z wykonania umowy, okres przetwarzania danych regulują przepisy
właściwe dla tego stosunku zobowiązaniowego,
2) wobec dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, w związku z
wydatkowaniem finansów publicznych,
3) wobec przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez
uprawnione podmioty,
4) wobec konieczności udostępnienia dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako
informacji publicznej,
7. 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;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) 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 **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c) 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.
11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od osoby , której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia.
*) - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
**) – 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.
Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych
osobowych zawartą w formularzu ofertowym Wykonawcy – załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego – dla części 1 zamówienia oraz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – dla
części 2 zamówienia.

X. Załączniki:
1. Formularz ofertowy do części 1
2. Formularz ofertowy do części 2
3. Wykaz osób
4. Umowa – wzór (dla części 1 zamówienia)
5. Umowa – wzór (dla części 2 zamówienia)
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski” w zakresie:
Część 1 - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdziechowicach i Pawłowicach”.
Część 2 - „Modernizacja oświetlenia drogowego – ul. Wałowa w Gorzowie Śląskim”.
IZS-IV.271.19.2019

Strona 10 z 10

Gmina Gorzów Śląski

6. Dokumentacja projektowa – przedmiar robót – (Zawada Dolna)
7. Dokumentacja projektowa – przedmiar robót – (Zawada Górna)
8. Dokumentacja projektowa – przedmiar robót – (Pawłowice)
9. Dokumentacja projektowa – przedmiar robót – (ul. Wałowa)

________________________
Kierownik Zamawiającego
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