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zę zamawiac go)
Gmina Miejskal'iachawice

587571 Piechowice, al. Krjwzlałnwa 49
jax. 075 75 zz 274, lot ic/aocarzal 075 75 48 gun

realizując zamówienie na patlxmwizArL Ipla. & ustawy :: dnia 29 stycznia zywi-.
Prawa zamówień publicznych (tj. Dz u. z 2019 r. poz 1843 zp. w).

ZAPRASZA
do ziozenra propozycji ccnowej (oferta ”› na wykonanie uslugi dostawy oraz mumazu (lub

ty!.ko doslawy> wyp sue «: dla Klubu Smiom w ramach projektu
pn, „Klub Seniora w Piechowicach” wspomnansownncgo ze środkow budzetu panstwa za

pośrednictwcm Wojewody Dolnuśląskiego w ramach progami! wieloletniego
sn 'IOR › n-o lala 201572020, edycja w 2010 r.

]. Opis sposobu przygotowmia propozycji cenowej (ofertowej):
n) Moze być zlozona w formie pisemnej na adres: Urząd Mlasra Plcchawice,

53-573 piecnowrce ul. Krysmłoxva 49. faksem na numer 75 7olzz74 lub drogą
eleklmn a na adres flmdusz:(a'picchcwicc.pł

o) Ceny w mej podane mają być wyrazone cyfrowo i slomlie,
c) Ma być napisana w' ku polskim czytelniei trwaląlecllmką,
d) Ma obejmować oalo : zamów-imie

2. Opis przcdrniom zamówienia:

pmcdmiolem zamówienia jest:
!) Dosiawaimentaz w lokalizacji 5 573 Flechuwice, ul. Kamicm-la [:
. wyposazmiamehll (cyęść l zamowrenia).

2› Doslawa do lokalizacji 58-573 Piechowice, ul› Kamienna l

. piecyka - kozy (węść ll zamówienia).

S c'ególawv wykaz vaasaz'enia oraz [na apis naiduiz sie w alaaniku nr 1 da
ninicixggga wzruszenia

Zamówieni: astalaJv/łziahme na 2 cześci. Zamawiajacy danmca mailiwnść
składania alert c ściowVL-h. Wvlmnawca „rozc dużyć afzrtv msc.-owo „a ieiileub
dwie czgści umówienia.
W „Wodka zlozenia ufcrn' „a część I zumowrznia szawi'ajqq' aeazia zadu!
aorrarczanin dadatkowcgo a'ukumenlu z wyszczegńlnloru'mi kwolami na puxzczególne
doroczny ay- Części zomowrcma odm.: do pkt. 7.

3. Warunkidopusza:jące'
w postępuvmniu mogą wziąc udzial

w an. 22 usr. l rejzc uslawy. polwierdzenicm spemrenia łych xwmnkńw jest [leżenie
pisemnego oswiadczenia sranowiacego miączruk nr 3 do nn, zaprosawma.
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4. Termin realizacji zamowic
od di1lal7_lZ do dnia 30.l2.2019l'.

5. Ympazycje cenowe (ofertowe) będą oceniane wg. następującego kryterium oceny of
5 l_ Przy wyborze najkorzystnlcjszej oferty. zamawiajacy bedzie sie kierowal jednym kryterium
c NA 100%.
('znżl Alx)
a) Przyjmuje się, 7e najwyzsza ilość punktów otrzyma cena najnizsza wsrod cen zawarryeb w

propozycjncb emowyeli (ofertowych) na wykonanie zamowienia objetego m1. Lamuszcmcm.
o; Ceny w pozostalych ofertach punktowane beda w oparciu o nastepujacy wzor:

, cnn XA(x) , Cm ulu

gane:
A(x) ilość punktów przyznana ofercie „€* za kryterium ceny

Cmin cena najnizsza wsrod cen zawartych w ofennclr na zadanie objęlc nn„ zolnow niem,
cm cena zawanaw ofercie „rev

5.1 Zamawiający udzieli zamowienia oferentowi. ktorego propozycja cenowa (ofertowa)
odpowiada wszystkim wymaganiom pneckmwlunymw nn. zaproszeniu oraz zosrame oceniona
jako najkomyemlejsza w oparciu u podane kryterium wyboru tj utrzyma najwylsą ilos'e
punktow najnizsza cena oferty.

5. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
oferty nalezy zlozyć zgodnie z pkt,! niniejszego zaproszenia do Aużerlia propozycji
cenowej (ofertowej). Tem-in skladania ofert uplywa dnia 16.12.2019 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.1242019r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego jest
.TamshwBumaznik, tel. 757548915, email: funduszgargicchowlccgpl.

3. o wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej (cenowej) oferenci, którzy zlozyli
oferte zostana powiadomieni droga mailowa oraz poprzez zamieszczenie mfomracji
o wyborze najkorzystnicjszej oferty na tablicy ugłnxmń w Urzedzie Miasta Piecbowrce

9. informacje dntyczącc zawierania umowy:
w temunie : dni od wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy podpisze
z Wybranym oferentem umowę na wykonanie uslug zgodnie zakresem
wyszczególnlunym w pkt 2 zaproszenia do zlozenia propo/„y i cenowej (ofertowej).

w. Klauzula iniorniacyjna z an. 13 RODO do zastosowania pna zamawiających w
eeln związanymz postępuwaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust l i z mzporądlfenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ln-:)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oclnony osob iizycznycb w zwiazku
z przetwarzaniem danycb osobowych i w spmwic swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenla dyrektywy 95/40/WE (ogolne mzponądzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. U I. 119 z 04.05.2016, str 1), tlalej 30170". informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Plechuwice,
uL maziulowa 49, 58—573 piechowico, :chalariaKtDpicchowianpl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie an. o ust l ht. e Room w celu
związanym z postepowanicm o udzielenie zamówienia publicznego o warto. i ponizej
30 non euro W R]. 7013.2019/12/1 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;



Qosmiom
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zosmie dokumemaqa postępowania w oparciu o an. 8 oraz an. % usL 3
usmwy z dma 29 stycznia 2004 r. , Prawo varnówleń publicmych (tj Dz. u z 2019 r.
poz. 1843 z p. zm), dalej „ustawa Pzp”.
Pani/Panix dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z an. 97 usr, ] nsmwy Pzp, przez
okres 4 iar od dnia zzkońcmnia postępowania o udzielenie zamówienia, a jezeli czas
trwania umowy mekracza 4 lara. okres przechowywania ubejmuje cały czas rrworrin
umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmuvmn: w sposob
mummatymwany,stosowanie do an. 22 kono;

- posiada Pani/Pan:
* na pedstawie art. 15 ROIX) prawa dostępu do danych osobowych Pani/Pana
umyc/ących; „

- na podstawie an. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/rano danych osobowych;
„ na podslawie art, 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
prlelvramnla danych osobowych z zasmczcniern przypadkow, o których rnowa w
an. 18 usl. : RODO;, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwaranic danych osobowych Fam/Palm dotyczących narusza
przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
' w związku z art. 17 usL 3 ln. b. :! lub e RUDO prawu du usunięcia danych
osobowych,
pmwo do przenoszenia danych osobowych, o kroryrn rnowa w an. zo RODO;

n: podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec pnethrzanin danych
osobowych, gdyż podstawą prawną pnelwamniz Pani/Puna danych osobowych
jest z". 6 ust. 1 lit. c RODO.
Uświadamia wvlumawcv w zakresie m'lrzlnieniu almwiuzków infarmnO'invch
gruwńigiunzch w art. lj lub nn. ll RODO slanowi zalącznik nr 4 do prrnszenin do
skladania orm.

u. Zalączuiki:
!) Yalącmlk nr l „ Wykaz wypo
Z) Załącznik nr z w or propozy cenowey (ofertowej)_
3) .alą lk NS 70 wiadczenieonicwykluczcmu.
4) Załącznik nr 4 ,UświadamiaRODO

enia
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Iałączmk nr 1

do .Zapraszcnia du Aużenia propozycji cenowej (ofenowcj)"
... R].7013.20l9J12/2 z dnia 09 .z zm („

. Ilaść
._...i Nazwa

.. (m) oors
masz: . umówieniawypnsaie e mebli

Pomimaenieogolnodostępne
. Zsstaw mebli '. . [Szer. zestawu z40 max. 2.w... wlym szaak. wrszaoe sutka nad

kuchennych zlewozmywak |ednnk0men7wy słowo: z blatem
* sk.ao zasrawu:
A ...o 3 nam wrszaoe w tym ranna pod zlewozmywak dwudrzwmwa
EDXESXGO.
4 r.... a sam. s.aiąas w .yn. jedna sama dwudrzwxywa : |edną paka, .aona :

~ ...wna sz....aoarnr. .aona do zaowoowy zmywarki o wym szer. 45cm k wys.
52 a... k o. ssa-n. .eona pod a.wonnywak .aanokomorowy dwurzw.m
wssxm Kalnr neo.. bialy, matw knlwne Jasny”! typu buk. klon

2 sm pmsty 5 Sm konremnoyroy : blatem wykonanym z pryry nau....owanar. z .na.a.owy.n
s.aazan. iohągwm. nogamr, składany o wym, .. 170-150 )( szer 15 - eo .:....
gr ...a... :. cm

3 Krzesaa 40 an sz. _ smaa. mam..-lwy z tapicerka ..a sledzisku . upa": Taorosrka na
szaozrsku . opamm w murze kawa z rnnakrsrn ...o ,asoy brąz ›. manana.

* m sz. , skadane, s.aoaako . oparcie w kolum kawa z .nnakrsm lub .asny
. mąz , "›elanz

4 ha....ko . Wymlary muna cm. Wypnsażnne w szafkę szmuę. zamykana na Hua.
Wykonana : Wyly !ammowanei .: or 15 mm w .onaq. ryoo buk km.. z
obrzezem nas „...po...

am.....arzka . Wynraw mmm cm. wys. 65-70 o.... 9. 3540 o.... awans. : pó'kam.
5. Kanapa › 4 . kpl. karraoa 3 , osooowa oraz rome : so....nyrn. drewnianym s.aazarn w tonem].

.o.-axe ramce... kawa : mlekiem ...o jasny oraz melanż, pokryle mepamą tkamnq
WVDuCzynkowe Szer. kanapy 1907200 un. sze. aakawrra .o. emo c.... s.aozrska

.aoraarowana z o.a..k. oonroremnows. o grubasć 'n. 5 cm. .

W 7 Ława : m 170 au musza 50-70 m.. wys 55—60 cm. Blamrewman .oklelnnway ny
! zasne. np. ouk. kno... rog. zackrąłone

. a. Slohk . ..an saunao . › szałka z oo.ka.r.. Suma . suka zamykana na
*

kompulemwy Mucz Wysuwana wakoaka wd nawramrę. meadmca m.kowa, erko w
mnaq. .asne. ..o. buk Mon.

9. łszafa na sorzę. . Dwudrzwmwaz „Mam.. .:.-zw. przesuwane, zamykana. szor. 155-190 .:.... wys.
sponuwy 190—Z1Dcm Tonaqajasna np, buk. klo....

Po....asmarria sxatnim , zestaw mebli w tym:
w YSzafa, . [szansa 1 oma"... zamykana, mw. przesuwne, wys.190›210 cm. sza.. 1907

'200 a.... głebokość 3540 cm. Tauaqa .asna .ro. buk. klan

.. *5zava . Swiata z półkami. otwarta. wys.!wżm cnn, szer «an...... .:.... głębokość 25-
am a.. ronaora .asna np. huk, k.on„

12 "...ego... ...y . „sr.-„roweraoaw „. nn.
13 Wreuak 3 Sarsnny 3 X 10 mhwylów Tnnaoia .asna np. huk. kk....
14 Fmele 2 Szer wik-zauwa Mel: 80-70 cm. s.adzisko tapicerowane, z piankN

. „ponuraanowa. u gmhuść min. a (m.
15 Wawa . D.. 12mm cm, sza.. snym cr... wys. 55.50 cm Em grown-rany. ukminmny'

„manuaanei np. buk. klon. mg. zaokląlnne.'
Część .. zamiana_ pozosuane wypmazeme

, .
. „P.aakoza 3 moc: 5 kW, s.aorm komina: rm mm, sprawnosc ...... 35 co %.

.na.anar. zehwo/s'ral. wietrze oo spalama: z zewnąuz, wyłotspahw goa
szyb oanommrczna. załadunek :modu, maleńal npalva. drawno. wymaz.
snem a numly AN'I'Ysmwvwe. wwlennnma ogrzewama .n.n (zu ...2.
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Załącmik ni z
dn „Zapmslkmado ziozenin propozycji cenowej (ofcncwcj)"

nr Rl.7013_2019/12/2 z dnia 09122010 L

Wzór
dnia

(Nazwa ; mies oferenta]

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Krysziainwu 49

PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA)

()dpowlada'acna zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej (ofertowej)
nn wykonanie zamówienia, klóregn przedmiotem jest usluga dosiawy omz moniazu lub tylko

dostawy wyposazenia dla Klubu Seniora w mmaeii pmjektupn. „Klub Soniom w
Piechowicach" oferuje wykonanie częsci . w/w usiugi zgodnie z wymogami opisu
przedminm zamówieniai zaproszenia do zło nia oferty z dnia 09 [2 2019 i„„ znak

RI„7013.2019/12/2 za cenę:

71

co slanuwi kwotę bmuo , „

Cena nena (bez podatku VAT) _

smwkn podatku VAT
(slownie Ilolyc „

Oświadczamy, ze przedmiotowe zamovińenie wykonamy w terminie okmślonym
w upieczeniu do złożenia propozycji cenowej (ofenowej)
(›śmadczzxn(~y), ze w mzic wyboru moją (naszej) ofeny jako nnjkorzyslmejszej
zobowiązuje (›cmy) się do podpisania umowy na część „ zamówienia — ›odnio
z zakrcscm wysmzególmonym w zapmszcniu do zluzcnia propozyc cenowej (ofmnwejy
Dodatkowe informaq .

(podal: . pieczątka einem)
~) „imamem skreflić



stemon +

xaianzniknl 3
do ,Zapmszenia do z1ozcniapropozycji cenowej (ofenowcj)"

nnizi.7013.zc1<›/12/2 z dnia 09.12.2019 :.

miejsmwasc, dam

dane Oferenta

OŚWKADCZENIF,

w tryble an. 22 ust 1 oraz an. zA ust 1 ustawy Prawo mówicńpubhoznyon,
(lj. Dz. u. z 2010 r, poz. 1843 z p. zm.)

Przystępując do udziału w postępmvaniu o umówienie na wykonanie uslugi dostawy oraz
montazu lub lylko dosiawy wyposażenia dla Klubu Seniom w minach projektu

pn, „mnp Seniora w Piechowicach”
oświadczam,

zx: spełniam vmmnki zapisane w„ zz nsi. 1 ustawymeo zamówień publicznych, n,:

1) posiadam uprawienia do wykunyvmnia określouq' działalności lub czynności, jezeli
usiawy nakiadaja cbowląmk posiadania takich upinwnion;
2) posiadam mezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym maz osobami zdolnymi do wykonania
mmówlmia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajaocj wykonanie zamówienia;

oraz;
na podsiawic arm ust 1 usiawy Prawo zamówień publicznych nie podlegam wykiuozaniu
z posiępowania o udzielania zmówienia.

podpis ołorpnza



[2753110124-

7 łącznik „ 4
du „Zaproszenia do ziożenia propan/cji cenowej (ofmowcj)"

nr „7013 znie/wz z dnia09122019 r.

TeL kontaktowy

ema: .

ZAMAWIAJĄCY:
Gmin:miejsu. Piechowice
ul. Kryształowa 49,
58573 pieehnwice

(_)śwladc_ ie kaonmvcv w zukrcsic „pełnieniaabgyuńów inhrmuL-ymvch
gzzgwi'dziungh wm 13 lub art. 14 RDDO

Oświadczam. że wypeiniiem obowiązki mformacyju:pnewidziane w art. 13 lubm 14

RDDO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednia lub pośrednio
pozysknlem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
pnstępowaniu.

(dała/podpis Wykonawcy)


