
PO VII WB 262.49.2020 Zielona Gora, dnia Presses 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okregowa w Ziclonej Gorze, zaprasza do udziatu w postepowaniu

publicznym, ktérego wartosé nie przekracza kwoty 30 tys. euro, na wykonanie uslugi

czyszezenia rynien w obiektach okregu zielonogorskiego.

Zamawiajacy.

Prokuratura Okregowa w Zielonej Gérze z siedziba przy ul. Partyzantéw
42, 65-332 Zielona Géra, NIP 929-14-56-582, REGON 000 000448.

Przedmiot zaméwienia.

Wykonanie w obiektach okregu ziclonogérskiego:
1. Prokuratury Okregowej w Zielonej Gérze przy ul. Partyzantéw 42

2. Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli przy ul. Pitsudskiego 38,

3. Prokuratury Rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarskiej 11,

4, Prokuratury Rejonowej w Zaganiu pray ul, Dworcowej 57,

5. Prokuratury Rejonowej w Zarach przy ul. Gérnoslaskiej 17,

6. Ogrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Niesulicach, dzialka nr 145/3,

66 - 213 Skape,

ustug w zakresie:

a) ezyszezenia wszystkich rynien,

b) ezyszezenia koszy (zlewni), rewizji, rur spustowych, ezyszezakow,

©) ezyszezenie i konserwacja klapy burzowej w pom. kotlowni w Nowej Soli,

4) sprawdzenia spadku rynien i w razie koniecznosci ich poprawicnia,

¢) wykonania prac konserwacyjno-naprawezych ww.clementow,
8) zatozenie siatek w rynnach, w miejscu podigczenia rur spustowych.



Istotne warunki zméwienia.

1. Wykonawea gwarantuje, 2e posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania

przedmiotu zaméwienia.

2, Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie ze wszystkimi przepisami

prawa obowiazujgcego w tym zakresie oraz musi spelniaé wszelkie wymagania

formalne wynikajgce z obowiazujacych prepisow.
3. Wykonawea zobowiqzany jest posiadaé aktualne ubezpieczenie OC z tytulu

prowadzonej dzialalnosci

4. Wykonawea zobowiazuje sig zrealizowaé przedmiot zaméwienia w terminie

do dnia 04 grudnia 2020 r.

5. Odbiér robot.

a) zodbioru koficowego robst zostanie spisany protokét odbioru,

b) za zakoniczenie robétuznaje sig dzien wktorym zostanie spisany

bezusterkowy protokét kofcowego odbioru robét.

Platnosci,

1. Strony, za wykonanie calosci przedmiotu zaméwienia, przyjmuja rozliczenie

ryezaitowe. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie oraz zawiera

wszystkie clementy niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia migdzy

innymi takich jak: transport, podnosnik koszowy, robocizna, ubezpieczenia,

materialy, utylizacja powstalych odpadéwitp.
2. Podstawa do wystawienia faktur, na kazdq lokalizacje osobno, jest protokét

potwierdzajqcy wykonanie ustugi.
3. Wynagrodzenie bedzie platne po wykonaniu ustugi, w terminie do 21 dni

liczonych od daty wplywu faktur wraz z protokolami do  siedziby

zamawiajacego.

4. W fakturach, wykonawea wskaze numer rachunku bankowego, na ktéry

zamawiajacy przekaze wynagrodzenie.



Kary umowne.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kay umowne:

a) w przypadku opéénienia w wykonaniu robot w  stosunku do terminu

koficowego — w wysokosci 2% wartosci brutto przedmiotu zaméwienia

za kaady dzieh op6znienia,

b) w  praypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyezyn

Iezgeych po stronie Wykonawey ~ 10 % wartosci brutto przedmiotu

zaméwienia,

c) w przypadku niedotrzymania warunkbw dotyczacych zatrudnienia os6b

niepelnosprawnych, wykonawea bedzie zobowigzany do zaptacenia kary

umownej zamawiajgcemu w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony

przypadek braku zatrudnienia takiej osoby.

Kryteria wyboru oferenta:
Przy wyborze Wykonawey zamawiajqcy bedzie sig kicrowat nastepujgcymi

kryteriami:

a) cena - waga 95 %,

b) __zatrudnienic oséb niepenosprawnych - waga 5%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalng liczbe punktéw. Pozostalym

ofertom, spelniajgcym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio

mniejsza (proporcjonalnie mnicjsza) liczba punktow. Wynik bedzie traktowany

jako wartosé punktowa oferty.

Spos6b obliczenia wartosci punktowej.

a) cena brutto oferty (P1)

s __ cena najutisze/ oferty(brutto)
—geoTose punktOw x = "TT sadanej oferty (oruttoy >

Do obliczei uwzglgdniona zostanie catkowita wartoSé brutto _ujcta

w formularzu cenowym —zalaeznik nr 1.

b) Wykonawea otrzyma 5 pkt ( P2 - 5%) podezas oceny oferty jezeli zatrudnia

co najmnicj 1 osobg niepelnosprawna, 0 ktérej mowa w_ przepisach

© rehabilitacji zawodowej i spotecene} oraz zatrudnieniu os6b



niepelnosprawnych i powierzy tej osobie czynnogei zwiqzane z faktyezng

realizacjq zaméwienia.

©) Wykonawea Igcznie otrzyma punktéw P = P1 + P2.

d) Oferty zostanq sklasyfikowane zgodnie z ilogciq uzyskanych punktow.

Realizacja zaméwienia zostanie powierzona Wykonawey, ktérego oferta

uzyska najwyzsza ilosé punktw, obliczonych zgodnie z wzorem okreslonym

wit. c).

e) Zamawiajqcy dopuszeza —motliwosé —_przeprowadzenia _negogjacji

w przypadku uzyskania tej same} ilosci punktéw przez co najmniej dwie

oferty oraz dodatkowych negocjacji na wniosek Wykonawey,

f) Jezeli wykonawea, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla sig od

zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, zamawiajqcy moze

wybraé oferte najkorzystniejszq spoSréd pozostalych ofert bez

przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Wizja lokalna

Zamawiajqcy umozliwia przeprowadzenie wizji lokalnych. Termin dokonania wizji

nalezyustali
1, Prokuratura Okregowa w Zielonej Gérze tel.: 68-329-18-60

2. Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli tel.: 68-387-03-06,

3. Prokuratura Rejonowa we Wschowie tel.: 65- 540-79-87,

4. Prokuratura Rejonowa w Zaganiu tel.: 68-377-21-70,
5. Prokuratura Rejonowa w Zarach tel.: 68-363-93-37,

6. Osrodek Szkoleniowo Rekreacyjny Niesulice, __tel.: 502-408-233.

Kontakt.

Osoba ze strony Zamawiajqcego upowazniong do kontaktowania sig

z oferentami jest: Malgorzata Jasifiska tel, 68-32-91-860, 510 245 458

fax.: 68-329-17-13, mjasinska@zielona -gora.po.gov.pl



Skladanie ofert.

‘Termin skladania ofert uptywa o godz. 10:00 dnia 04 listopada 2020r.
Na oferte sklada sie wypetnionyi podpisany druk — formularza cenowego

(zal. nr 1) i oswiadezenie Wykonawey (zal. 3). Oferte nalezy sktadaé droga

elektroniczng (faks, mail); 68-329-17-13, mjasinska@ziclona~gora.po.gov.pl

Zalgczniki:

a) Zal. nr 1- druk formularza cenowego,

b) Zal. nr 2 - zestawienie obiektow,

©) Zal. nr 3 - druk ofwiadezenia Wykonawey, dot, spetnienia obowigzku

informacyjnego RODO,

d) Zal. nr 4 —arkusz informacyjny RODO.

IMS



PO VII WB 262.49.2020 zal. or 1

FORMULARZ OFERTOWY

zaméwienia publicznego ponizej 30 000 euro na wylonienie Wykonawcy
na wykonanie ustugi czyszczenia rynien w obicktach okregu ziclonogérskiego.

1, Nazwai adres Wykonawey.

2. Oferujg wykonanie zaméwienia za ceng ryczaltowg:
st WartoséCena netto|Stawka eer Cena brutto

wal VAT Sol walLp. Obiekt

z

Prokuratura Okregowa
w Zielone} Gérze

1|.{Prokuratura Rejonowa
W Zielone} Gérze

ul, Partyzant6w 42
65-332 Zielona Géra
Prokuratura Rejonowa

4 w Nowej Soli
ul, Pilsudskiego 38
67-100 Nowa S61

Prokuratura Rejonowa

5 we Wschowie
ul, Garbarska 11

67-400 Wschowa
Prokuratura Rejonowa

z
ww Zaganiu

ul, Dwworcowa 57
68-100 Zagat

Prokuratura Rejonowa
w Zarach

ul. Gémoslaska 17

68-200 Zary
Osrodek Szkoleniowo-

6|Rekreacyjny w Niesulicach
Daiatka nr 145/3,

66-213 Niesulice

Razem

Razem netto slownic:

Razem podatek VAT stownic;

Razem brutto slownii



3. Oswiadezam, ze:
zatrudniam osoby niepenosprawne: . ... (nalezy wpisaé TAKlub NIE).

Ponadto oswiadezam i deklaruje Ze:

— po zapoznaniu sig z opisem przedmiotu zaméwienia nie wnosze do niego zadnych

zastrzezen,

— w tazie wybrania Naszej oferty zobowigzuje sig do realizacji zmowienia na

warunkach okreslonych przez Zamawiajacego w zapytaniu ofertowym oraz zawarcia

umowy.



POVII WB 262.49.2020

ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Zalgeznik ne 2

Lp.

Nazwa

Jednostki

adres

Hose

rur
spustowyeh

Isat.)

Tlose

koszy

(2lewni)

[set

Diugosé

rynien

[mb]

UWAGI

z z

Obiekt nr 1

Prokuratura Okregowa
w Zielonej Gérze
rokuratura Rejonowa
w Ziclonej Gérze

ul. Partyzantow 42
65-332 Zielona Gra brak

Obiekt nr 2

Prokuratura Rejonowa
w Nowel Soli

ul. Pilsudskiego 38
67-100 Nowa Sal 4 16 110,

Ww tym garaz wolnostojacy

Obiekt ar 3

Prokuratura Rejonowa
we Wschowie

ul. Grabarska LL

67-400 Wschowa brak 80,

Obiekt nr 4

Prokuratura Rejonowa
ww Zaganiu

ul. Dworcowa 87
68 ~ 100 Zagait 10 brak 113.

Iw tym budynek gospodarezy

Obiekt nr 5

Prokuratura Rejonowa
w Zarach

ul. Gérnostaska 17

68-200 Zary 67

Jw tymgaraz wolnostojacy

Obiekt nr 6

“Osrodek Szkoleniowo-
Rekreaeyiny

Dziatka nri45/3
66-213 Niesulice

gm. Skape pow. Swiebodzitiski
brak 120

dotyczy wszystkich zabudowati 8
Jdomkow kempingowych,
swietlica, altana z prilem,
recepeja, domek na narzedzia
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OSwiadczenie od wykonawcy
wzakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

OSwiadezam, 2e wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art, 13 lub art. 14

RODO" wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania sig 0 udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.*

© rezporzadzenie Partamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 +. w sprawie ochrony os6b
flzycenych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/VE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Ure. UEL119 2 04.05.2016. str. 1),

* W preypadku gdy wykonawca

nie
p i

wylaczenie stosowania obowiazku . art 13 ust,

\wykonawca

niesklada
(usunigcie trogci ofwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

yezacyeh lub zachodzi
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Klauzula informacyjna (RODO)

zwigzanaz postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

prowadzonym w Prokuraturze Okregowej w Zielonej Gérze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyeznych
wzwigzku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dale] ,.RODO”, Prokuratura
Okregowa w Zielonej Gerze informuje, ze:

Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okregowaz siedziba przy
ul. Partyzant6w 42 w Ziclonej Gérze tel. 68 32 91700, email
sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl _reprezentowana przez Prokuratora

Okregowego w Zielonej Gérze
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Czestochowska, tel. 68 32 91 737,
e- mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq na podstawie art. 6 ust. | lit. b RODO.

oraz. art. 6 ust. 1 lit. c RODO wzw. z przepisami ustawy 2 dnia 29 styeznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, w celu zwiazanym
Z postepowaniem o udziclenie zaméwienia publicznego na czyszczenie rynien
w obiektach okregu ziclonogérskiego, sygn. PO VII WB 262.49.2020
prowadzonym wtrybie procedury udzielania zaméwieh publicznych, ktérych
wartos¢ nic przekracza wyrazonej wzlotych rownowartosci 30 000 curo;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogq byé osoby lub podmioty,
ktérym moze zostaé udostgpniona dokumentacja postepowania w oparciu o art,
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp:
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakofczenia postepowania o udziclenie
zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
Dane osobowe nie bed przekazywane do paistw trzccich lub organizacji
migdzynarodowych
obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyezacych jest wymogiem ustawowym okreglonym w przepisach
ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego; konsekwengje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
Pzp;



publicznego; konsekwencje niepodania okreglonych danych wynikajg z ustawy
Pep;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowychdecyzje nie beda podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

*  posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyezgcych;
= 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 ktorych
mowa wart. 18 ust. 2 RODO**;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyezacych
narusza przepisy RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
— w awigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawodo usunigcia danych

osobowych;
— prawodo przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowaw art. 20 RODO;
~ na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jestart.6 ust.1lit. c RODO.

—
*

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnymz ustawq Pzp oraz nie
moze naruszaé integralnosci protokolu oraz jego zalqcznikow.

— “ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw inne} osoby fizyezne}
lub prawnej, lub zuwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.


