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Zapytanie ofertowe

c

c

na „Dostawa obiektów małej architektury" „Poprawa transgranicznego systemu ochrony
środowiska w gminie Księżpol w Polsce i mieście Chervonograd na Ukrainie - poprzez rozwój

infrastruktury kanalizacyjnej"

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego
Urząd Gminy Księżpol
Adres:

Urząd Gminy Księżpol
ul. Biłgorajska 12
23-415 Księżpol
NIP: 918 19 95 823
REGON 950369095
nr telefonu (084) 687 74 19 lub 20, nr faksu (084) 687 74 32.
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek godz. 730- 1530.
Adres poczty elektronicznej: info@ksiezpol.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.ksiezpol.pl

l. Oznaczenie postępowania

Postępowanie o udzielenie oznaczone jest znakiem: BGK.271.2.43.2021
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.

II. Tryb udzielenia zamówienia

l. Postępowanie prowadzone zgodnie z:

l) uwarunkowaniami dla zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych,
tj. poniżej wymaganego progu, o którym mowa w art. 2 ust. l ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 póz. 2019)
tj. zwalniającego, z wymogu stosowania przedmiotowej ustawy;

2) Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 złotych, przyjętym zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Księżpol z dnia
15.01.2021r.

3) wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020" Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 19 września 2016 r. (MR/2014-
2020/12(05)).
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III. Źródła finansowania

Przedmiot zamówienia jest wspótfinansowane ze środków UE w ramach realizacji projektu pn.
„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i mieście
Chervonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej"

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów małej architektury:
Ławka -18 szt.

siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane
wzmocnienie siedziska i oparcia: stal lakierowana
podstawy: beton piaskowany lub beton malowany

• Szerokość ławki ok. 60 cm

Wysokość siedziska ok. 45cm
Długość siedziska ok. 170 cm

Kosz na śmieci 10 szt.

Konstrukcja: beton piaskowany lub beton malowany;

Kosz wolnostojący z możliwością zakotwienia;
Wnętrzne metalowe z częścią wydzieloną na papierosy;

• Pojemność ok 401.
Stół zewnętrzny 2 szt.

wysokość: ok 76 cm
szerokość: nie mniej niż 60 cm

długość: nie mniej niż 180 cm
blat: drewno lakierowane

wzmocnienie blatu: stal lakierowana

• podstawy: beton
Stojak rowerowy 4 szt.

Stojak na 5 rowerów
podstawy: beton piaskowany lub beton malowany

miejsca parkingowe: stal zabezpieczona antykorozyjnie lub nierdzewna

l. Wymaga się kolorystycznego dopasowania elementów drewnianych, metalowych i
betonowych. Wybór kolorystyki Zamawiający ustali z wybranym dostawcą.

2. Elementy należy dostarczyć w formie przesyłki paletowej jako elementy do
samodzielnego montażu.

3. Zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z: PN-EN 1176 - 1:2017 - 12 dostawca
dostarczy odpowiednie oznaczenia potwierdzające zgodność z normą.

4. Zamawiający wymaga minimalnej gwarancji - 24 m-cy od daty dostawy.
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V. Klauzula antykorupcyjna.

Oferent i instytucja zamawiająca zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych
środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej
i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne"
uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek
osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek
czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej
z instytucją zamawiającą. Instytucja zamawiająca zobowiązuje się, że jej personel nie
będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych
łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z przetargiem. Instytucja
zamawiająca wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie znane podejrzane
osoby. Oferent i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne
przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze
przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad
stanowiących, że: nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków,
gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia; nie byli i nie będą w
zmowie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub wpłynąć na proces
przetargowy; ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję
zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia
każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności
dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych
stron trzecich. Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji
umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, instytucja
zamawiająca ma prawo do wykluczenia oferenta z procesu przetargowego. Oferent
akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie
przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez instytucję zamawiającą.
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub
antykonkurencyjnych zachowań oferenta właściwemu organowi regulacyjnemu oraz
dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji. Umawiające się strony powinny mieć na
uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie
wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych,
dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do 27.07.2021 r.
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VII. Opis^ppsobu obliczenia ceny oferty

l. W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w jednym wariancie, w złotych polskich,

określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak
określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkował jej odrzuceniem.

3. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących.
4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką

poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
5. Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto za całość zamówienia, Zamawiający

złoży zamówienie Wykonawcy z najniższą ceną.
6. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty o tej samej wartości a ich wartość będzie stanowić

najkorzystniejszą cenę Zamawiający wezwie ponownie tych Wykonawców o złożenie
ofert dodatkowych. Wartość ofert dodatkowych nie może być wyższa od ceny
zaoferowanej w ofercie głównej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przed terminem lub
nieprzystqpienia do udzielenia zamówienia, bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji względem Zamawiającego z tego tytułu. Od decyzji
Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

8. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. l pkt l i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., póz. 1830) oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, póz. 386 ze zm.), za którą
podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.

9. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie realizacji projektu tj. do 31.07.2021. Fakturę
należy dostarczyć w dniu dostawy

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

11. Zamawiający poprawi w ofercie:
l) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do składania ofert,

niepowodujqce istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VIII. Sposób przygotowania Oferty

l. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego pod rygorem odrzucenia

oferty.

c'
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4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną
w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę.

5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę
6. Ofertę należy dostarczyć:

• w formie papierowej na adres:
l) Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol
2) OFERTA NA - „Dostawa elementów małej architektury" w ramach realizowanego

projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol
w Polsce i mieście Chervonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury
kanalizacyjnej" - znak sprawy: BGK.271.2.43.2021,

• w formie elektronicznej na adres: pbu2020@ksiezpol.pl

5. Miejsce i termin składania ofert

l. Składanie ofert:

l) Miejsce: Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol
2) Skrzynka poczty elektronicznej pbu2020@ksiezpol.pl

3) Termin: 14.07.2021 r., do godz. 15:30

3. Godziny urzędowania określono w rozdz. l. Zapytania ofertowego.

4. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. l, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
kurierską lub pocztą elektroniczną.

5. Wszelkie oferty otrzymane po terminie, określonym w podpunkcie poprzedzającym,
nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie przewiduje organizowania posiedzenia z otwarcia ofert.

7. Zamawiający poinformuje o złożonych ofertach.

6. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. l 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. l),
dalej „RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Księżpolu
ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 846877420; fax 846877432; e-mail
info@ksiezpol.pl
z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się tel. 604521364;
mail: biuro@myszkowiak.pl;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym zamówieniem Nr BGK.271.2.43.2021
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz.
2019), dalej „ustawa Pzp";
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych;
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;
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 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. l lit. c RODO.

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu w dni robocze od pn. do pt. z wykonawcami w imieniu
zamawiającego w godz. pracy Urzędu jest:

w sprawach formalnych: Małgorzata Blicharz - tel.: 84 687 74 20;
w sprawach merytorycznych: Henryk Zań - tel.: 846877420;
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Księżpol, dnia 08.07.2021 r. mgr J aro s
Zatwierdził:......

(podpis Kierownika Zamawiaj'
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