Przecław, 06.06.2018r
Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla zadania współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach oś priorytetowej IV Ochrona
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa,
poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę.
Wytyczne IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków
EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Beneficjent (Zamawiający):
Gmina Przecław
Ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
NIP 817-19-799-11

REGON 690581927

2. Nazwa Projektu :
Wymiana urządzeń wraz z orurowaniem, armaturą sterującą i instalacją elektryczną w Stacji
Uzdatniania Wody w Tuszymie, Gmina Przecław.
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.
Wymiana urządzeń wraz z orurowaniem, armaturą sterującą i instalacją elektryczną w Stacji
Uzdatniania Wody w Tuszymie, Gmina Przecław opracowane zgodnie z Wytycznymi Instytucji
Zarządzającej RPO WP, w tym z Instrukcją do opracowania studium wykonalności-zaopatrzenie w
wodę. Szacunkowa wartość projektu 800 000,00 zł.
Studia wykonalności powinny być dostarczone w 2 egzemplarzach w wersji pisemnej oraz
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD.
4. Opis sposobu obliczenia ceny.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonanie SW.
1. Termin realizacji zamówienia: do 13 lipca 2018r
2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 Cena: 100% - kryterium oznacza najniższą cenę opracowania SW.
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
 Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2018r.
 Oferta może być przekazana za pośrednictwem: poczty: Urząd Miejski w Przecławiu, ul.
Kilińskiego 7, 39-320 Przecław lub na adres bklaus@przeclaw.org.
6. Ochrona danych osobowych.
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”,
Zamawiający informuje, że:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia niniejszego zapytania
ofertowego oraz zawarcia umowy a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywający na Gminie Przecław jako jednostce sektora finansów publicznych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego oraz po ich zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi
archiwizacji.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania
może być wykluczenie z udziału w postępowaniu lub odrzucenie oferty wykonawcy.
Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą
lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy.
Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON,
oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą korespondencję wpływającą do
Urzędu Miejskiego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w
szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec UM. Dane osobowe
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych
osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 ich sprostowania,
 ograniczenia ich przetwarzania,
 usunięcia,
 przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki:
Nr 1 Formularz ofertowy
Burmistrz
Ryszard Wolanin

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/imię i nazwisko ………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/faxu …………………………………………………………………………………
Nr NIP …………………………………………………………………………………………...
Nr REGON ……………………………………………………………………………………...
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Przecław
Ul. Kilińskiego 7,
39-320 Przecław
Tel. 17/58 133 95
Zobowiązania wykonawcy
Po zapoznaniu się z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP wyrażam chęć uczestnictwa w
zorganizowanym przez Gminę Przecław Zapytaniu ofertowym na: Opracowanie Studium
Wykonalności dla zadania: „Wymiana urządzeń wraz z orurowaniem, armaturą sterująca i
instalacją elektryczną w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie, Gmina Przecław”

.....................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Oferujemy usługę za cenę netto: ……………………………………………….
Słownie: ………………………………………………………………………...
Cena brutto: …………………………………………………………………….
Słownie: ………………………………………………………………………...
Podatek VAT: …………………………………………………………………..

.....................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

*Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

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”, Zamawiający informuje, że:
10. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w
niniejszym postępowaniu;
11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia niniejszego zapytania ofertowego oraz zawarcia
umowy a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie Przecław jako jednostce sektora finansów publicznych.
12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz
po ich zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania może być wykluczenie z
udziału w postępowaniu lub odrzucenie oferty wykonawcy.
14. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów
na których zasoby powołują się wykonawcy.
15. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, oraz inne dane
osobowe podane przez osobę składającą korespondencję wpływającą do Urzędu Miejskiego w celu udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
16. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną
wobec UM. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora
danych osobowych.
17. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania,

ograniczenia ich przetwarzania,

usunięcia,

przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu.
18. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Składając ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu
w zakresie określonym powyżej.

