PO VII WB 262.48.2020

Zielona Gora,

sna gdP

stent

2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okregowa

w

Ziclone|

Gérze, zaprasza do udziata w postepowaniu

publicznym, ktérego wartosé nie przekracza kwoty 30 tys. euro, na wykonanie przegladu
stanu technicznego instalacji oSwietlenia ewakuacyjno

—

awaryjnego wraz z kompletem

clektryeznych i peng dokumentacjq dla budynku w: Zielone| Gorze pray

pomiaréw

ul, Partyzantéw 42, Zaganiu przy ul. Dworcowej 57, Zarach przy ul, Gérnoslskie} 17.

Zamawiajacy.

Prokuratura Okregowa

w Zielonej Gérze z siedziba przy ul. Partyzantéw 42,

65-332 Zielona Géra, NIP 929-14-56-582, REGON 000 000 448.

Przedmiot zaméwienia,
Wykonywanie

przegiqdu stanu

technicznego

instalacji

o$wietlenia awaryjnego

pozostajgce| w obiektach okregu ziclonogérskiego wraz z kompletem pomiaréw
clektrycznych
1,

i

peing dokumentacja.

Wykonanie

przegiadu

i

pomiaréw

instalacji

ogwietlenia

awaryjnego

zamontowanego w budynku Prokuratury Okregowej i Rejonowej w Zielonej
Gérze przyul. Partyzantéw 42, ktére sklada sig z 62 szt. opraw awaryjnych
i

11

szt. opraw ewakuacyjnych

kierunkowych zamontowanych na drogach

ewakuacyjnych.
2. Wykonanie

przegladu

ewakuacyjnego

w

i

pomiaréw

budynku

instalacji

Prokuratury

awaryjnego

Rejonowej

w

oSwietlenia

Zaganiu

pray

ul, Dworcowej 57, ktéry sklada sig z 17 szt. opraw awaryjno - ewakuacyjnych

zamontowanych na drogach ewakuacyjnych.
3. Wykonanie
w budynku

przegladu

i

pomiaréw

instalacji

oSwietlenia

awaryjnego

Prokuratury Rejonowej w Zarach przy ul, Gémoslaskiej 17, ktéry

sklada sig z 19 szt. opraw awaryjno - ewakuacyjnych

zamontowanych na

drogach ewakuacyjnych w tym jedna zewngtrzna z grzalka nad wejéciem
glownym.

—
4, Sporzgdzenie protokotéw dla kaédego obiektu osobno z przeprowadzonych

przegladéw

pomiaréw.

i

5. Sporzadzenie zbiorezego zestawienia z przegladéw wraz z wykazem i opisem

usterek

ujawnionych

wskazanie

oraz

zalece

odnognie do dalszego

postepowania.

6. Sporzadzenie szacunkowej wyceny usterck, 0 ktérych mowa
7. Potwierdzenic

wykonania

zostanie

uslugi

w pkt.5.

sporzadzane

na

_pismie

w formie protokohi odbioru, ktéry zostanie potwierdzony podpisem przez.
wykonawce

8.

zamawiajacego. Strony wspdlnie uzgodnia wz6r protokolu.

Do realizacji
wiasne

9.

i

urzadzenia, ktére musza posiadaé

Przedmiot zaméwit

prawa

zméwienia

przedmiotu

wykonawea

bedzie

stosowne atesty

i

wykorzystywat

certyfikaty.

ia bedzie realizowany zgodnie ze wszystkimi przepisami

obowiazujacego

w tym

zakresic

oraz

musi

speiniaé

wszelkie

wymagania formalne wynikajace z obowiqzujacych przepisow.

10,

Od wykonawey przedmiotu zaméwienia wymaga sie:

Ei D,

a) posiadania aktualnych Swiadectw kwalifikacyjnych seri

b) aktualnego ubezpicczenia OC z tytulu prowadzone} dziatalnosci.

11.Wykonawea

przedlozy

wymicnionych w pkt,

poswiadezonych

Zamawiajqeemu

przed zawarciem

10

kserokopii,

ktére

—oryginaly_—_

umowy celem sporzqdzenia

dolgezone

zostang

dokumentow

do

dokumentacji

zaméwienia.

12. Pomiary mozna przeprowadzaé w godzinach pracy poszezegélnych jednostek
tj.: w poniedziatki od 7:30 do 18:00, wtorek

13.Zamawiajacy zaleca

i

—

pigtck od 7:30 do 15:30,

umo/liwia przeprowadzenie ogledzin, Termin ogledzin

mozna ustalié odpowiednio:

a)

Prokuratura Okregowa w Ziclonej Gérze,

p.M Jasifiska tel.: 68-329-18-60,

b)

—Prokuratura

Rejonowa w Zaganiu,

p. E Kowalska, tel.: 68-377-21-70,

c)

|

Prokuratura Rejonowa

w Zarach,

=

—
=.
p.

M.

Porebska, tel.: 68-363-93-37.

Termin realizacji zaméwienia:

Wykonawea zobowiqzuje sie zrealizowaé. przedmiot zamowienia w terminie do dnia

04 grudnia 2020 r.

Platnosci.

1.

Strony, za

calosci

wykonanic

zaméwienia,

przedmiotu

przyjmuja

rozliczenie

~—s
~—
ryezaltowe. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie oraz zawiera

wszystkie elementy niezbedne

2. Podstawa do

do

realizacji

przedmiotu zaméwienia.

faktur, na kazdq

wystawienia

osobno, jest protokdl

lokalizacje

potwierdzajacy wykonanie ustugi.

3.

Wynagrodzenie bedzie platne po wykonaniu ustugi, w terminic do 21 dni od daty

wplywu faktur wraz z protokotami do siedziby zamawiajgcego.
fakturach,

4. W

wskaze

wykonawca

rachunku

numer

bankowego,

na

ktory

zamawiajacy przekaze wynagrodzenie.

5.

Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu

nastepujace kary umowne:

a) w praypadku opéénienia w wykonaniu robot w stosunku do terminu kohcowego
2%

wysokosci

w

wartosci_~—

brutto

—

zaméwienia

przedmiotu

za kaady dzieh opéznienia,

b) w przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego z przyezyn lezgcych po
stronic Wykonawey
przypadku

c) w

—

10

% wartosci brutto przedmiotu zaméwienia,

niedotrzymania

nicpetnosprawnych,

wykonawca

warunkéw
bedzie

dotyczacych

zobowiazany

umownej zamawiajgcemu w wysokosci 500

z1

do

zatrudnicnia

os6b

zaplacenia

kary

za kazdy stwierdzony przypadek

braku zatrudnienia takiej osoby.

Kryteria
Przy

wyboru oferenta:

wyborze

Wykonawcy

zamawiajacy

bedzie sig

kicrowa!

nastepujacymi

kryteriami:
a)

cena

-

waga 95 %,

b)

zatrudnicnic os6b niepelnosprawnych

=

waga

5%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalngq liezbe punktow. Pozostalym ofertom,

spelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mnicjsza

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktéw. Wynik bedzie traktowany jako wartosé
punktowa oferty.

—
Spos6b obliczenia wartosci punktowej.
brutto oferty (P1)

a)

Hlosé

najnizszej ofer
cena badane| of:

punktow x =

(brutto)
brutto)

x95%

Do obliczef uwzgledniona zostanie catkowita wartosé brutto ujeta w formularzu
ofertowym ~ zalgeznik nr

1.

Wykonawea otrayma

pkt ( P2 - 5%) podczas oceny oferty jezeli zatrudnia

b)

co
©
i

najmniej

1

5

osobg

niepelnosprawng,

0

ktére)

mowa

w__

przepisach

rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b niepeinosprawnych

powierzy tej osobie ezynnosei zwiqzane z faktyczna realizacja zaméwienia,

P= PI +P2,

c)

Wykonawea Igcznie otrzyma punktéw

4)

Oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilosciq uzyskanych punktéw. Realizacja

zaméwienia zostanie powierzona Wykonawey, ktérego oferta uzyska najwyzsza ilosé

punktéw, obliczonych zgodnie z wzorem okreslonym w lit. ¢),

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przeprowadzenia negocjacji w przypadku

e)

uzyskania

samej ilosci punktow przez co najmniej dwie oferty oraz dodatkowych

te}

negocjacji na wniosek Wykonawey,

1)

Jezeli wykonawea, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia
umowy

w

sprawie zaméwienia publicznego, zamawiajacy moze wybraé oferte

najkorzystniejsza sposréd pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej

oceny.

Na oferte skladajg sig ponizsze dokumenty:
a) wypelniony

i

podpisany formularz. ofertowy- zal. nr

1,

b) ogwiadezenie wykonawey o speinieniu obowigzku informacyjnego RODO-

Osoby

do kontaktu z oferentami:

Malgorzata Jasifiska tel. 68-32-91-860, fax.: 68-329-17-13,

zat.

nr 2.

Termin sktadania ofert.
Ofertg nalezy przestaé mailem na adres:

mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl

osobiscic (tu oferte nalezy umiescié w kopercie

wsiedzibie Zamawiajacego

w

pok.

i

lub zlozyé

oznaczyé napisem ,,Oferta-awaryjne")

409, Ill pigtro w terminie do godziny 10:00 dnia

04 listopada 2020 r.
Zalaczniki 3 szt., w tym:
Zal. nr |

—

formularz ofertowy,

Zal. nr 2 - o$wiadezenie wykonawcy

o

speinieniu obowigzku informacyjnego RODO,

Zat. nr3 - klauzula informacyjna RODO.

Prokurator

zal.nr

PO VII WB 262.48.2020

1

FORMULARZ OFERTOWY

zaméwienia publicznego ponizej 30 000 euro na wylonienie Wykonawcy
przegiadu

stanu technicznego
w

instalacji

obiektach

oswietlenia ewakuacyjno
okregu zielonogérskiego.

1.

Nazwa i adres Wykonawey.

2,

Oferuje wykonanie zaméwienia za ceng ryczattowa
Cena netto

Zadanie numer

i

—

awaryjnego pozostajace}

.

:

Stawka VAT

Wartosé VAT

Cena brutto

Prokuratura Okregowa
Prokuratura Rejonowa
w Zielone| Gérze
ul. Partyzantéw 42
65-332 Zielona Géra
Prokuratura Rejonowa
vw Zaganiu
ul, Dworcowa 57
68-100 Zagat
Prokuratura Rejonowa
ww Zarach
‘ul, Gérmoslgska 17
68-200 Zary

Razem

Razem netto stownic:
Razem podatek
Razem

VAT

stowni

brutto stowni:

3,

Oswiadezam, %
zatrudniam osoby niepelnosprawne:

(nalezy wpisaé TAK, NIE).

Ponadto oswiadezam i deklaruje ze:
—

po zapoznaniu sig z opisem

przedmiotu

zaméwienia

nie wnosze do niego zadnych

zastrzezen,
—

w razie wybrania Naszej oferty zobowiazuje sig do realizacji zméwienia na warunkach

okreslonych przez Zamawiajacego w zapytaniu ofertowym oraz zawarcia umowy.

..

dnia

..

( podpis

osoby uprawnione,picezatka)

Zat. nr 2

PO VII WB 262.48.2020

Oswiadezenie od wykonawcy
w

zakresie wypetnienia obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art, 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, Ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec

osdb

pozyskalem

celu ubiegania sig 0 udzielenie

w

fizyeznych,

od ktérych

dane osobowe bezposrednio lub pogrednio
zaméwienia

publicznego w niniejszym

postepowaniu.*

exporzadzenie Parlamentu Europelskiego Rady (UE) 20161678 zdnia 27 kwiettia 2016
w sprawie ochrony oséb
fleycznych w zwigaku 2 przetwarzaniem danych osabowych i w sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz uchylania
1.
dytektywy S5/481WE (ogslne rozporzadzenie 0 ochronie danych (Bz. Ure. UE L119 z 04.05.2016,
i

+.

st.

*

W praypadku ody wykonawea nle przekazuie danych osobowych innvch nix bezpoéednio jeao dotyezacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku Informacylnego, slosownie do art, 13 ust. 4 lub art, 14 ust, § RODO trese! ofwladczania
wykonawca nie sKada (usunigcie treécl oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie.

w
=
o
PO

VII

WB 262.48.2020

zwigzana

z

Zal. nr 3

Klauzula informacyjna (RODO)

postepowaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzonym w Prokuraturze Okregowej w Zielonej Gorze

Zgodnic z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale) ,RODO”, Prokuratura
Okregowa Ziclonej Gérze informuje, Ze:

i

w

Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okregowa z siedziba przy
ul. Partyzantow 42 w Zielonej Gorze tel. 68 32 91700, c-mail
sekretariat(@zielona-gora.po.gov.p|_—_reprezentowana_
przez_—~Prokuratora
Okregowego w Ziclonej Gérze
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Czestochowska, tel. 68 32 91 737,
¢- mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq na podstawie art.
ust. 1 lit. b RODO
oraz art. 6 ust.

2004

1

lit. c RODO w zw. z przepisami

roku Prawo

zwigzanym

zamédwien

publicenych,

6
ustawy 2 dnia 29 styeznia

dale)

,ustawa

0 udzielenie_zaméwienia

7 postepowaniem

Pzp",

weelu

publicznego

wykonanie przegladu stanu technicznego instalacji oswictlenia ewakuacyjno
awaryjnego wraz z kompletem pomiarsw elektryeznych

dla budynku w:

Zielonej

ul, Dworcowej 57,

i

na

—

pena dokumentacja

Gérze pray ul. Partyzantow 42, Zaganiu przy

Zarach przy ul. GornoSlaskiej 17, sygn. PO VII WB

262.48.2020

prowadzonym

publicznych,

ktérych

w

wartoSé

trybie

nie

procedury

przckracza

udziclania

wyrazonej

zaméwieh

w

zlotych

réwnowartosci 30 000 euro;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byé osoby lub podmioty,
ktérym moze zostaé udostepniona dokumentacja postepowania w oparciu art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonezenia postgpowania o udzielenic
zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

Dane osobowe nie beda przekazywane do patistw trzecich lub organizacji
migdzynarodowych
*
obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym przepisach
ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w postepowaniu o udziclenic zaméwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;
*
w odniesicniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
bed podejmowane
\W sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
*
posiada Pani/Pan:
—
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyezacyel
—
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych’;
—
na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa W art. 18 ust. 2 RODO**;
—
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
narusza przepisy RODO;
nie przyshiguje Pani/Panu:
— w awigzku
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub € RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
—
przenoszenia danych osobowych,
ktorym mowa art. 20 RODO;
prawo
— na
podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
*

w

nie

z

do

o

w

danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania
danych osobowych jest art, 6 ust. 1 lit. c RODO.

—

—

*

Pani/Pana

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani
zmianq postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
™
WyjaSnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub zuwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
Wyjasnienie:

