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Plac Zamkowy Ą, 11,320 Jeziorany
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Jeziorany, dnia 10.07.201 8r.

REGoN 5,10743551

Znak postępowania: B'R-Z.a 27 1.27 2018

ZAPRO§ZENIE
do

złgżen.ia OFERTY
(Rozezrranie cenowe, podstawa pralvna: Regulamin, art.4 pkt. 8 uPzp, uOfp i Kc zamówienie w ramach Zwolnienia ustawowego)
Zaptaszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu o udzielenie z,amórvienia publicznego pn.:
Opracowanie pĘelćn technicznego budowy komunikacyjnej wiaty przystankowej z szaletem
publicznym, na r|zjałce Nr 37611 obręb miasto Jeziorany wr^L T.wĘzeniem do istniejącej sieci
wodociągowej o kanalizacyjnej i energetycznej oraz opracowaniem kosztorysu inwestorski€o.
1. Zamawiający:
Gmina leziorany,Plac Zamkowy 4,11 -320 Jeziorany, NIP:739-384a449,tę|. /89/ 539-27- 4I,
fax l 89 ! 539 -27 -60, e-mail: um@j eziorany. com.pl
ż. Przedmiot zamówienia i jego opis:
planowana inwestycja zlokalizowanajest w centrum miasĘ prą, placu JednościNarodowej, w otoczeniu
punktów handlowo - usługowych, na niezabudowanej dzińce po zburzonym w przesńości budynku, obok
gotyckiego kościołai prrystanku autobusowego. Koncepcja przewiduje budowę wiaty prrystankowej
połączonej wjednej bry|e z 2 -stanowisko\ilym szaletem publicmym.
Gabaryry planowanej zabudowy:
o powierzchnia zabudowy: do 50,0 m2
o długośćwiaĘ z szaletami: do 10,0 m
r szerokośó wiaty z sza|etami: do 5,0 m
o wysokość:do 3,0 m
o układ połaci dachowych: dwuspadowy
. kąt nachylenia połaci dachowych 15" -25"
Konstrukcja wiaty z szaletem publicanym dostosowana skalą i formą do zabytkowej przestrzeni, dach
oparly na sfupach ceglanych, dwie ściany azufo}ve trejźowe, jędna ścianapekrą wspólna zprzylegającym
szaletem publicznym 2-kabinowym. Budowa obiektu planowanajest z wykorzystaniem materiału (cegĘ i
dachówki) pochodącego z rozbiórki historycanych budynków oraz drewna.
Przedmiotowa lokalizacja inwestycji za,więra się w granicach:
1) Układu urbanis§rcznego wpisanego do Ęestru zabytków nieruchomych jako ,,zńożsnie urbanisĘczne
miasta I ezlorany, pow. biskupiecki"
2) Obszaru objętego ochroną konserwatorską jako ,,śladpierwotnego osadnictwa (nawarstwienia
kulturowe) starego miasta Jezioran wraz zzamkiem"
3. Warunki i temrin rcalizacji zamówienia:
1) Termin wykonania zamórrienia: 28.09.2018r.
2) Cena zamówienia - stanowi 100% w kryterium oceny ofert.
4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków, które naleĘ zŃączyó do ofety:
1) dokumenty potwierdĄące posiadanie uprawnień do wykonywaniadziŃalności objętej przedmiotem
zamówienią
2) zaś;wiadczęniaa wpisie na lię cźonków właściwejizby samorądu zawodowego, z określon;m w nim
terrrinem waźności.
5. Ofertę naleĘ:
I) złoĘćwformie pisemnej w terminie do dnia 20.07.20l8r. do godz. 10.00
(osobiście,pisemnie - listem, faksem, e-maiłem*), nazałącznnym Formularzrr Oferty, w siedzibie
Zamawiającego - Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 19. Ofeńa musi być podpisana przez osobę
uprawnioną;

2)

6.

opakować w jednej kopercie zaadręsowanej: Gmina Jeziorany, PItłc Zamkowy 4, } } 42a Jeziorany
i opatrzonej napisem: ,,Rozeutanie cenowe na Opłacowanie pĘektu technicznego budołuy
komunikacyjnej wiaty płzystankowej zszaletempublicznym, na dziłłceNr 376/1 obręb miasto Jeziorany
wraz z, włqczeniem do istniejqcej sieci wodacĘgowej , lranaliutyjnej i enełgeĘlcznej ora7, optatowaniem
ko sztory s u inw estorc kieg o - znak spravy BR-Z U 2 7 1. 2 7. 2 0 1 8 ".
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.07.2018r. o godz. 10.30

7.
8.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Wanda Sienkięwicz
tel. /89l 539-27- 47,fax /89l 539-ż7-60, e-mail: um-budownictwo@wp.pl
Przetwarzanie danych osobowych (RODO),
Zgodnie z art. |3 ust.1 i 2 razporądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia ż7
kwietnia 2016 r. w sprawie ocbrony osób firycznych w zrviązku zprzetwarzaniem danych ^-^howych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogóln- crządzenie
o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z04.05.ż016, str. 1), dalej ,§.ODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jezioranyo Plac Zamk,
4, 11-320
Jeziorany,,
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jeziorany- jest Pani Agnieszka Mikrrlską
kontakt : adres e-mail : agnieszkamikalsk@szip.eu:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art- 6 ust- 1 lit. c RODO w cęlu zwiryanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracołłlanie projektu technicznego budowy
komunikacyjnej wiaty przystankowej zszaletempubliłznym" na działce Nr 376/1 oblęb miasto Jexiorany

wraz zwłqczeniem do isłniejqcej sisci wodociqgowej , kanalizacyjnej i enełgetycznej oraz opracowaniem
kosztorysu inwestorskiega prowadzonlłn w Ębie ałolnienia ustawowego(Rozenanie cenowe) - crt- 4 ph.
B ustawy Pzp;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 8 atazart.96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe Ędą przecho\ryJĄvane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielęnie zamówienia, a jeże|i czas trwania umowy przeh,racza 4 lńa,
okres przechowywania obejmuje cĄ czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotycących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zlxłięanym z udzińem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w

odniesieniu

do PanFana

danych osobowych decyzje
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;

nie będą

podejmowane

w

sposób

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danycb osobowych"*;

-

na podstawie art. 18 RODO pftrwo Ądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zzastrzęireniem przypadków, o których mowaw art. 18 ust.2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowycĘ gdy uzna Pani/Pan, że
przet:warzanie danych osobowych Pani/Pana dotycących narusza przepisy RODO;

nie przysfuguje Pani./Panu:
- w związku zart.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobolvych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-

na podstawie art.2t RODO prawo sprzeciwu, wobec przstvvarlania danych osobowych, Edyż
tit c ROI}O.

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ań. 6 ust. 1
'|l|lylJaśnłenie:infarmacia w tym zakresie je§ wymąłana, jeżeli w odniesieniu
istnieje obawiązek Wyznaczenia insĘłt'ora ochmny danych osobowń.

do danego admini§rutora lub podmiatu Wetważającegl

- vĘiaśnłenie:skorzystanie z
Wwa do sptostowania nE może skutkować zmianą Wniku pasĘ@wania
o ildzielenie zamówienia publicznego ani zmjaną N§anowień umowy w zakre§e niezgodnym z u$tawą Pzp oraz nie może naruszać
integralnaści protokału oftz iąo zaĘąników.
Wjaśnieńie: prawo do ograniczenia przetwaEania nie ma zastosawania w ad,riesieniu da przeclŃwywania, w celu zapwnienia
kolzysźania ze środków ochrony prawnei lub w cetu ochnny pnw innej osoby F,zycznej lub trawnej, Iub z uwąi na ważne wzgĘdy interesu
publicznego Unii Europiskiej lub pań$łła członkowskiego.

BURMI
Podpis Kierownika

Zńącznjkl
U Formularz

ofeĘ

ż/ Zńącznk grafrcmy z zaznaczanp obszarem przetlmiotu zanówięnia
3l Zńącnl:k graficzny - koncepcja inwestora
4l Kopia zaleceń konsęrwatorskich
5l Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwesĘcji celu publicznego

