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Kalety, dnia 26 maja 2022 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Kalety 
ul. Żwirki i Wigury 2 
42-660 Kalety 
NIP 645-25-09-863   REGON: 151398706 
tel. 34 352-76-30, fax 34 352-76-35 
email: sekretariat@kalety.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, dla 

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przeprowadzane zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 0050.19.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. Burmistrza Miasta Kalety w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 

130.000,00 złotych, na: 

„BUDOWĘ STANICY ROWEROWEJ – GARBATY MOSTEK” 
 

Znak postępowania: ZBM.271.08.2022 
(Uwaga: w korespondencji kierowanej do organu należy posługiwać się tym znakiem) 

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa stanicy rowerowej – Garbaty Mostek 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i inne wyjaśnienia zawiera załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania – Dokumentacja projektowa. Natomiast warunki realizacji zamówienia 

zawarte są w załączniku nr 4 – Projektowane postanowienia umowy. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31 lipca 2022 r. 

 

III. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1. Podstawy wykluczenia: 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (obligatoryjne 

przesłanki wykluczenia): 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do nia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach,  

o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835):  
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1)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3; 
2)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
3)     wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3. 

2. Wykaz dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego; 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  

w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę (formularz oferty – zał. nr 1), zgodnie  

z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

Do oferty należy dołączyć: 

− załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy. 

2. W sytuacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia 

do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia 

składają poszczególni Wykonawcy. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie lub na komputerze lub 

inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, 

ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania 

w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). 

4. Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób 

zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób: 

OFERTA NA: 
„Budowę stanicy rowerowej – Garbaty Mostek” 

nie otwierać przed dniem 10.06.2022 roku, godz. 11:30 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana 

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
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V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 

Kalety, do dnia 10.06.2022 r. do godziny 11:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 

wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego o godzinie 11:30 w dniu 

10.06.2022 r. 

 

VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: 

Cena brutto oferty – 100% 

W formularzu ofertowym należy podać cenę dotyczącą wykonania pełnego zakresu 

zamówienia. 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO 

      POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający w dniu otwarcia ofert udostępni na stronie prowadzonego postępowania 

informację z otwarcia ofert oraz niezwłocznie, powiadomi wszystkich oferentów o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać 

sobie za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy pod 

rygorem nieważności musi być złożona na piśmie. 

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w złotych polskich (PLN). 

3. W toku rozpatrywania złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Oferty Wykonawców niespełniające wymogów niniejszego zapytania nie będą brane 

pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym 

jego etapie, jeżeli stwierdzone zostaną błędy lub okoliczności, mające wpływ na 

prawidłowość postępowania lub realizację przedmiotu zamówienia. 

IX. KLUZULA INFORMACYJNA: 

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 Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto Kalety – Burmistrz Kalet z 

siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, 

− Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 
poczty elektronicznej e-mail: iod@kalety.pl 

mailto:iod@kalety.pl
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− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z zapytaniem ofertowym na zadanie pod nazwą: „BUDOWA STANICY 
ROWEROWEJ – GARBATY MOSTEK” 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

dalej „ustawa Pzp”;   

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą 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 określonych 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 w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że 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.  

− Administrator odpowiada we własnym zakresie za wypełnienie obowiązku wynikającego 
z RODO.  

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

 

Bolesław Gruszka – tel. (34) 352-76-47 lub 604 663 897, e-mail: boleslaw.gruszka@kalety.pl 

                            Tomasz Galios 
 

                                                                                        z-ca burmistrza Miasta Kalety 
Zatwierdził: ……………….…………………………..  

  (podpis Kierownika Zamawiającego  
      lub innej osoby upoważnionej) 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) Formularz oferty – zał. nr 1 

2) Oświadczenie wykonawcy – zał. nr 2 

3) Dokumentacja projektowa – zał. nr 3 

4) Projektowane postanowienia umowy – zał. nr 4 

mailto:boleslaw.gruszka@kalety.pl
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