PROKURATOR OKR Ę GOWY
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, dnia

kwietnia 2020 r.

PO VII WB 262.17.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w postępowaniu
publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro, na wyłonienie wykonawcy
usunięcia usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej.
Zamawiający.
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42,
65-332 Zielona Góra, NIP 929-14-56-582, REGON 000 000 448.
Przedmiot zamówienia.
I. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie usterek elektrycznych stwierdzonych
podczas okresowej, pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej
w lokalu mieszkalnym położonym w Krośnie Odrzańskim przy ul. 1 Maja 7/2
oraz wykonanie kompletu badań i pomiarów instalacji po usunięciu usterek.
2. Wykaz usterek wraz z zaleceniami, z przeprowadzonej kontroli:
gniazda 230 V (6 sztuk) - brak ochrony od porażeń, nie podłączone styki
ochronne — podłączyć,
gniazdo 230 V w łazience zamontowane w I strefie ochronnej, zalecana
zmiana lokalizacji zgodnie z normą PN-HD-60364-701,
gniazdo 230 V w kuchni- brak napięcia — należy przywrócić,
dostosować bezpieczniki pozostające na tablicy licznikowej do stanu
i obciążenia instalacji.
3. Skuteczne usunięcie usterek wykonawca potwierdzi pozytywnymi wynikami
uzyskanymi z przeprowadzonych badań pokontrolnych instalacji elektrycznej
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony
od porażeń, opornoś ci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
4. Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach i dostarczony do siedziby
zamawiającego.
5. Do realizacji przedmiotu zmówienia wykonawca wykorzysta własne ( posiadające
stosowne atesty i certyfikaty), urządzenia i aparaty pomiarowe oraz własne

fabrycznie nowe materiał?, i części.
6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012
w związku z tym ponosi obowiązki z niej wynikające.
7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wszystkimi przepisami
prawa obowiązującego w tym zakresie oraz musi spełniać wszelkie wymagania
formalne wynikające z obowiązujących przepisów.
8. Od Wykonawcy przedmiotu zamówienia wymaga się:
posiadania świadectwa serii E uprawniającego do eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci energetycznych,
posiadania, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. euro,
aktualnego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginały dokumentów wymienionych
w pkt. 8 przed zawarciem umowy celem sporządzenia poświadczonych
kserokopii, które zostaną dołączone do dokumentacji zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
Termin realizacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 22 maja 2020 r.
Rozliczenia.
Strony, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, przyjmują rozliczenie
ryczałtowe. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie oraz zawiera
wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia między innymi:
koszty dojazdu, materiałów i części, koszty utylizacji odpadów powstałych podczas
świadczenia usługi, itp.
Płatność.
Podstawą do wystawienia faktury za realizacją przedmiotu zamówienia będzie
protokół odbioru usługi.
Termin płatności faktury wynosi 21 dni liczonych od daty jej wpływu wraz
z protokołem do siedziby zamawiającego. W fakturze wykonawca wskaże numer
rachunku bankowego, na który zamawiający przekaże wynagrodzenie.
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VI.

Wybór wykonawcy.
1. Przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
cena

waga 95 %,

zatrudnienie osób niepełnosprawnych

waga 5%.

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania lcryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
VII. Sposób obliczenia wartoś ci punktowej.
cena brutto oferty (P1)
ilość punIctów x =

cena najniższe) oferty(brutto)
cena badanej oferty (brutto)

x95 %

Do obliczeń zostanie uwzględniona wartość brutto wskazana w formularzu
ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego zapytania,
zapytania,
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Wykonawca otrzyma 5 pkt podczas oceny oferty jeżeli zatrudnia co najmniej jedną
osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i powierzy tej osobie
czynnoś ci związane z faktyczną realizacją zamówienia.
Wykonawca łącznie otrzyma punktów P = Pl+P2+P3
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w lit. c)
VIII. Na ofertę składają się poniższe dokumenty:
wypełniony i podpisany formularz ofertowy— zał. nr 1,
oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku info. RODO— zał. nr 2.
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Osoby do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Jasińska tel. 68-32-91-860, fax.: 68-329-17-13,
Termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać mailem na adres: mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl lub złożyć
osobiście (tu ofertę należy umieścić w kopercie i oznaczyć napisem „Oferta-usterki
Krosno") w siedzibie Zamawiającego w pok. 409, III piętro w terminie do godziny
12:00 dnia 15 kwietnia 2020 r.
Zał. 3 w tym:
Zał. nr 1 — formularz ofertowy,
Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO,
Zał. nr 3 - klauzula informacyjna RODO.

Zastęp Prokuratora Okręgowego

/W
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PO VII WB 262.17.2020

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Zamawiającego.
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
65-332 Zielona Góra
Nazwa przedmiotu zamówienia.
wyłonienie wykonawcy usunięcia usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej
w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. 1 Maja 7/2 w Krośnie Odrzańskim.
Nazwa i adres Wykonawcy.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.
P1-za cenę ryczałtową :
Cena netto

zł

Słownie netto:

zł

Podatek VAT: stawka

kwota

zł

Cena brutto

zł

Słownie brutto:

zł

P2-zatrudnienie osób niepeł nosprawnych
Oświadczam, że: zatrudnię osoby niepełnosprawne:
(należy wpisać TAK/ NIE)
Ponadto oświadczam, że:
po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego żadnych zastrze
żeń,
w razie wybrania Naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zmówienia na warunkach określonych
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz zawarcia umowy.

dnia
( podpis osoby uprawnionej, pieczątka)
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Zał. nr 2

Oświadczenie od wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowią
zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 ROD01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo
ś rednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.*

1)

rozporzą
dzenie 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 przep
ływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporzą
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
a' W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpoś
rednio ieoo dotyczących lub zachodzi
wyłą czenie stosowania obowią
zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie sktada (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykre
ślenie).
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Zał. nr 3

Klauzula informacyjna (RODO)
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze
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", informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prokurator Okręgowy z siedzibą przy
ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail
selcretariat@zielona-gora.po.gov.pl
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737,
e- mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na wyłonienie wykonawcy usunięcia usterek pokontrolnych
instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. 1 Maja7/2 w Krośnie Odrz., oznaczone
sygn. PO VII WB 262.17.2020, prowadzonym w trybie procedury udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro;
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 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, 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 Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreś lonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
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
wart. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze 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.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: 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.

