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Piechowice, dnia 08.11.2022 r. 

SO.ASJ.424.06.1.2022 

 

Gmina Miejska Piechowice/Urząd Miasta w Piechowicach 

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49 

fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900 

..................................................................................... 

realizując zamówienie poniżej progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

ZAPRASZA 

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: 

„Dostawa minirampy wraz z transportem i montażem”. 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1) ma być złożona w formie: elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, 

zaufanym lub osobistym lub jako skan odręcznie podpisanego dokumentu, 

2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

3) ma być napisana w języku polskim. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i montażem urządzenia 

skateparku – minirampy posiadającej certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z 

obowiązującymi normami – na terenie działki nr 115/13 w Piechowicach przy ul. 

Kolejowej. 

2) Urządzenie musi być fabrycznie nowe. 
3) Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji. 
4) Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcję użytkowania urządzenia, 

instrukcję konserwacji urządzenia oraz regulamin korzystania z urządzenia. Regulamin 
korzystania z urządzenia musi zostać umieszczony w widocznym miejscu przy 
urządzeniu. 

5) Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych. 

6) Urządzenie musi  bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1497:2019). 

7) Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
8) Realizacja dostawy nastąpi w oparciu o umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania. 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia następującego po dniu 

podpisania umowy. 

4. Warunki udziału: 
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1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, chyba że czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie 5 dostaw urządzeń skateparku wraz z montażem o wartości nie 

mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda. Wymagane jest podanie daty i miejsca 

wykonania skateparku oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te 

zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone (np. referencje). 

Zamawiający zastrzega, iż przez jedno świadczenie rozumie jedną wykonaną robotę 

budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy 

załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2) Wykonawca wykaże, że urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 

14974:2019. 

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 

1) formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru  (załącznik nr 1), 

2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do 

występowania w obrocie prawnym (jeżeli dotyczy), 

3) pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeżeli dotyczy), 

4) wykaz robót (załącznik nr 5 wraz z referencjami), 

5) certyfikat zgodności z normą PN-EN 14974:2019. 

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy oraz zapisami 

niniejszego zapytania ofertowego wraz z podaniem właściwej stawki podatku VAT. 

7. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów oceny ofert:  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium: 

Cena (C) – 100 % 

W ramach kryterium punkty będą przyznawane w oparciu o łączny koszt realizacji przedmiotu 

zamówienia podany w formularzu propozycji cenowej wg wzoru: 

𝑪 =  
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒊
 × 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕 

gdzie: 

C – liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”, 

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert, 

Ci – cena brutto oferty badanej. 

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2022 r. do godz. 10:00, 

w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 1 lit. a na adres e-mail: 

sekretariat@piechowice.pl 
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9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: 

Anna Szalej-John - tel. 75 75 48 909, e-mail: promocja@piechowice.pl. 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca zobowiązany jest 

podpisać umowę w Urzędzie Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice. 

11. Podstawy wykluczenia: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

12. Inne postanowienia: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

13. Ochrona danych osobowych: 

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”, zamawiający informuje, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Piechowice, ul. 

Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, 

▪ kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji – inspektorem ochrony danych 

osobowych jest Pan Mariusz Stasiak vel Stasek, z którym można się skontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do 

Inspektora: tel. kontaktowy: 782 661 551; e-mail: biuro@msvs.com.pl. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy, 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień 

publicznych;  

▪ 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  

- skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników, 

− 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 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, 

− 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. 

14. Załączniki: 

1) załącznik nr 1 – formularz propozycji cenowej, 
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2) załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, 

3) załącznik nr 3 – wzór umowy, 

4) załącznik nr 4 – przykładowa wizualizacja urządzenia, 

5) załącznik nr 5 – wykaz robót. 


