ZAMAWIAJĄCY

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MOSTNIKA 16
ul. Mostnika 16, 84-300 Lębork

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:
„Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Mostnika 16 w Lęborku”, dofinansowany w ramach
realizacji Projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 8.
Konwersja, Poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach
poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane – zamówienie typu „zaprojektuj i buduj”
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
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45.44.21.00-8 – Roboty malarskie
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45.42.10.00-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.11.12.91-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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1. Informacje i skróty.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Umowa Partnerstwa 2014-2020 (Warszawa 19 lipiec 2017 r.) dla zamówień o wartości szacunkowej
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. w drodze zastosowania zasady konkurencyjności.
Definicje i skróty
1. Zamawiający – Wspólnota Mieszkaniowa MOSTNIKA 16 w Lęborku,
2. Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3. PZP – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 1986, z późn. zm.),
4. KC – ustawa Kodeks Cywilny (teks jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
2. Informacje o Zamawiającym.
Nazwa: Wspólnota Mieszkaniowa MOSTNIKA 16
Adres do korespondencji: PARTNER-DUO Sp. z o.o., 84-300 Lębork ul. Targowa 12/1
Numer telefonu: 519 183 368 – Mirosława Siebert - Bresler
Adres poczty elektronicznej: partner.msb@gmail.com
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul.
Mostnika 16 w Lęborku (działka nr 217 i 218 obr. 3) polegających na:
3.1.1. remoncie elewacji
- rozebranie i powtórne założenie rury spustowej z blachy
- gruntowanie podłoży budowlanych
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
- montaż profili elewacyjnych + parapety
3.1.2. remoncie piwnicy
- gruntowanie podłoży budowlanych
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- zerwanie i rozbiórka z cegły pełnej
- pogłębianie piwnicy
- podkłady betonowe
- posadzka betonowa z zatarciem na gładko
3.1.3. remoncie klatki
- demontaż i montaż barierek schodowych
- wymiana elementów schodów drewnianych’
- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
- posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni
- wykucie bruzd w ścianach i przełożenie instalacji
- uzupełnienie tynku
- wykonanie tynku mozaikowego
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- opalanie farby olejnej ze stolarki i odtłuszczanie
- kitowanie, szpachlowanie powierzchni
- bejcowanie powierzchni drewnianych (+ nowe stopnie)
- lakierowanie powierzchni drewnianych 3 krotne (+ nowe stopnie)
3.1.4. zagospodarowanie terenu
- mechaniczne wykonanie koryta
- podbudowa
- obrzeża betonowe
- nawierzchnia z kostki brukowej
- podkład z kruszywa naturalnego
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Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
- powierzchnia zabudowy budynku – 233,7 m2
Przedmiot zamówienia realizowany będzie jako zamówienie typu „zaprojektuj i wybuduj”.
3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego Program funkcjonalno – użytkowy „Rewitalizacja Lębork Północ – Odnowiony Nowy Świat
remont budynku wielorodzinnego Mostnika 16”.
3.3. Realizacja zamówienia obejmować będzie:
3.3.1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego pn.
„Rewitalizacja Lębork Północ – Odnowiony Nowy Świat: remont budynku wielorodzinnego Mostnika 16”, w
zakresie:
3.3.1.1. wykonania projektu budowlanego opracowanego dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2018r., poz.
1935) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – dla zamawiającego po 2
egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz z wersją elektroniczną (2
egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.3.1.2. wykonania projektu wykonawczego dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – dla zamawiającego po 2 egzemplarze wraz z
wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.3.1.3. opracowania kosztorysu inwestorskiego dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) – po 1
egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na
nośniku CD
3.3.1.4. opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla
każdej branży - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
– po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na
nośniku CD
3.3.1.5. wykonania przedmiaru robót opracowany dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – po 2 egzemplarze wraz z wersją
elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.3.1.6. Ponadto Wykonawca winien uzyskać:
3.3.1.6.1. mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia (o ile będzie
wymagana); kopię mapy należy dostarczyć Zamawiającemu.
3.3.1.6.2. decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej
wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp,
ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź uzyskania
braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
3.3.1.6.3. brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub
ostateczną decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę.
3.3.2. przeprowadzenie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową o której mowa w pkt. 3.3.1.
3.4. Zakres zamówienia obejmuje również:
 obsługę geodezyjną w trakcie i po realizacji robót
 ogrodzenie terenu budowy wraz z wykonaniem niezbędnych pomostów umożliwiających
komunikację
 zawiadomienie gestorów sieci (zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami) o rozpoczęciu robót
budowlanych z odpowiednim wyprzedzeniem
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 wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót
wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z
przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);
 organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy,
bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa
drogowego. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym staraniem i
kosztem.
 usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było
przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją
 realizacje prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych
 uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych
 przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z
potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego (o ile będzie wymagana)
 przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie
zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów),
zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów;
 umieszczenie (w momencie rozpoczęcia robót budowlanych) w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej (na stalowych ocynkowanych słupkach), informujących o zakresie realizowanego
projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych; tablica musi być wykonana z trwałych materiałów
odpornych na działanie promieni słonecznych, wody itp.: wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niż
80 cm na 120 cm. Szczegóły zapisów na tablicy (wzór dostępny na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie programu www.rpo.pomorskie.eu) i miejsce
umieszczenia – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane;
jeżeli po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tablica będzie wyglądała właściwie tzn. będą
czytelne i nieuszkodzone wówczas pozostanie na terenie inwestycji jako tablica pamiątkowa; jeżeli
jednak wykonana przez Wykonawcę tablica informacyjna lub stelaż zostanie uszkodzona,
skorodowana lub będzie nieczytelna (tablica) Wykonawca zdemontuje ją i złoży w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego, w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do
umieszczenia dodatkowej tablicy pamiątkowej (na stalowych ocynkowanych słupkach) o formacie i
treści – jak tablica informacyjna;
 wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak
największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów, komisja
składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny
ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać.
3.5. Ustalenia dodatkowe:
 Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do
określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje program funkcjonalno użytkowy i zapisy niniejszego zapytania ofertowego.
 Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się szczegółowe
przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia i załączonych materiałów.
 Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych
okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia
 Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA oraz zakres prac opisany w programie funkcjonalno - użytkowym.
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z
Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie
kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych
stanowi Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego, którego nie należy wypełniać przy składaniu
oferty.
 Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie
stanowiła Załącznik nr 1 do Umowy.
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie zrealizowanych prac projektowych i robót
budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie
podstawą do wystawiania faktur.
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 Wszelkie zmiany prowadzenia robót w stosunku do załączonej dokumentacji technicznej należy
uzgadniać przed rozpoczęciem tych robót z Zamawiającym.
 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania
ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano zapytanie ofertowe oraz udostępni na stronie opublikowanego zapytania
ofertowego w Bazie Konkurencyjności.
 W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za
wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i
systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo
zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry
techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia
w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji
projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i
określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań..
3.6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
 Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy.
4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
- dla dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę lub decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenie na
budowę - 31.08.2019 r.

- dla zakończenia robót budowlanych – 31.03.2020 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków .
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej.
 Wykonawca wykaże , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną inwestycję
budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń, określonych w pkt 7.1.5. zapytania ofertowego, zgodnie z formułą
,,spełnia – nie spełnia”.
6. Podstawy wykluczenia.
6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
6.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia
6.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa wart.165a, art.181–188, art.189a, art.218–221, art.228–230a, art.250a, art.258 lub
art.270–309 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769)
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6.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 6.1.2.
6.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
6.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych dokumentów
6.1.6. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
6.1.7. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu
6.1.8. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
6.1.9. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018r. poz. 703 i 1277);
6.1.10. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1ustawyzdnia
15maja
2015r. –Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-kojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366ust.1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398,
685, 1544 i 1629)
6.1.11. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 6.1.4, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6.1.12. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
6.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w
tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
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7.1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę:
7.1.1.formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego.
7.1.2.formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego
7.1.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
7.1.4. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty,
7.1.5. wykaz robót budowlanych, wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 1c do zapytania ofertowego, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
7.1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje
się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) –
wypełniony Załącznik nr 1 e do zapytania ofertowego.
7.1.7. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr
1d do zapytania ofertowego). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w
oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku:
7.3.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
7.3.2 każdy z Wykonawców składa odrębnie dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2, 7.1.4., 7.1.7 .
7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.4.1. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
stanowiącym Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.
7.4.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7.1.6.
7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 1e do zapytania ofertowego).
7.4.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1.
7.4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń , które każdego z nich dotyczą.
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7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
8.1. Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące przedmiotu
zamówienia, Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt. 2) lub elektronicznie (mail:
partner.msb@gmail.com).
8.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
8.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazywana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano zapytanie ofertowe bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zostanie również umieszczona na stronie internetowej opublikowanego zapytania ofertowego w Bazie
Konkurencyjności.
8.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 8.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego.
8.6. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Bazy
Konkurencyjności, na której udostępniania jest zapytanie ofertowe.
8.7. Wszelkie zmiany treści, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z
wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
8.8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy postępowania.
8.9. Zamawiający oświadcza, że nie będzie organizował zebrania informacyjnego dla przyszłych
Wykonawców.
8.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Mirosława Siebert – Bresler tel.
519 183 368.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą.
10.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert i trwa przez okres
30 dni.
10.2. Oferta o krótszym terminie ważności będzie odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
11.2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym.
11.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
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UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia także na własnych
drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszego
zapytania ofertowego.
11.5. Dokumenty lub oświadczenia dołączone do oferty powinny mieć postać oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
11.7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
11.8. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
11.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
11.10. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zbindowane lub zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty; zaleca się aby
były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
11.12.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
PARTNER-DUO Sp. z o.o., 84-300 Lębork ul. Targowa 12/1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
Wykonawcy oraz dodatkowo opisane następująco:
„Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Mostnika 16”, zadanie dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Nie otwierać przed 24.04.2019 r. godz. 1330.
11.13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1. Oferty należy dostarczyć do dnia 24.04.2019 r. do godz. 1315 na adres: PARTNER-DUO Sp. z o.o.,
84-300 Lębork ul. Targowa 12/1.
12.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
12.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres
Zamawiającego podany w punkcie 2, w sposób opisany w punkcie 11.12. niniejszego zapytania ofertowego
i dodatkowo opatrzone zapisem „Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty –
opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności.
12.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania
ofert.
12.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
12.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godzinie.1330 w siedzibie PARTNER-DUO Sp.
z o.o., 84-300 Lębork ul. Targowa 12/1. Otwarcie ofert jest jawne.
12.7.Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
12.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.9. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po części jawnej postępowania.
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12.10. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
12.11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1.2., oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12.12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12.13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem
podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku).
13.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
13.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny.
13.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania)
zamówienia, z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 18.1.
13.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym
Załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego.
13.6. Za oferowaną cenę uważa się cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
14. Opis kryteriów wyboru oferty.
14.1. Oferty oceniane będą punktowo.
14.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
L.p.

Nazwa kryterium

Waga %

1.

Cena

90

2.

Długość okresu gwarancji

10

14.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
14.3.1. Cena oferty - waga kryterium 90%
Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt.
cena najniższa

A = -------------------------------------- x 90 pkt.
cena danego Wykonawcy

14.3.2. Długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 60 miesięcy) - waga kryterium
10%
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W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie
wartość 60 miesięcy.
Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 10 pkt.
( Gi – 36 )

B = ------------------- x 10 pkt.
( 60 – 36 )
gdzie: Gi – długość okresu gwarancji w ocenianej ofercie

Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B)
14.4. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.
14.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny
ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
14.6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska
taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze
ofertę z najniższą ceną.
15. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
15.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym.
15.2. Wykonawcy, którzy występują wspólnie – konsorcjum, są zobowiązani przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego dostarczyć do Zamawiającego umowę regulującą ich współpracę.
15.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z
Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie
kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi
Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. Ustalona
tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr
1 do Umowy.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne postanowienia do treści zawieranej umowy.
17.1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania
stanowi Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego.
17.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
18. Informacje dodatkowe.
18.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku
postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku:
18.1.1. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno – użytkowym
oraz dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których Zamawiający i
Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
18.1.2. w związku z zawieszeniem prac projektowych oraz zwieszeniem robót budowlanych przez
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
18.1.3. w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności.
18.1.4. gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
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- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający , działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć’
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

18.1.5. gdy nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż 5
225 000 euro oraz mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
18.2. Ustala się, iż nie stanowi podstawy zmiany umowy:
18.2.1. zmiana danych teleadresowych
18.2.2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.
18.3. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w częściach.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
18.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
18.8..Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
18.9.Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
którzy prowadzą zakłady pracy chronionej, oraz dla innych Wykonawców których działalność lub działalność
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
18.10. 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 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem danych osobowych jest PARTNER-DUO Sp. z o.o., 84-300 Lębork ul. Targowa 12/1, tel.
519 183 368;
• inspektorem ochrony danych osobowych w PARTNER-DUO Sp. z o.o., 84-300 Lębork ul. Targowa 12/1
jest pani Mirosława Siebert - Bresler, e-mail: partner.msb@gmail.com , tel. 519 183 368;
• dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym
postępowaniem w sprawie udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
• odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
• dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;
• w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
• Wykonawcy nie przysługuje:
- 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

....................................................................
Lębork, kwiecień 2019 r.

podpis osób/osoby reprezentującej Zamawiającego
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Załączniki:
1a

–

Formularz oferty

1b

–

Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

1c

–

Wykaz robót budowlanych

1d

–

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy do grupy kapitałowej

1e

-

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

2a

–

Wzór umowy

2b

–

Harmonogram rzeczowo - finansowy

3

–

Program funkcjonalno - użytkowy
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