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ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Somonino, z siedzibą ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
zaprasza do złoźenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej
dla inwestycji pn:
,,Budowa terenowych urządzeń sportowych w Somoninie".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę terenowych urządzeń
sportowych w skład którego wchodzi między innymi: miasteczko rowerowe, tor rolkarski, zjeżdżalnie
i ściankę wspinaczkową, stojaki na rowery, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ławki i kosze na odpady
oraz nasadzenia niskiej i wysokiej zieleni.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
- opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 działki nr 328/3; 328/36; w miejscowości
Somonino,

- wystąpienie i uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia - w przypadku konieczności uzyskania decyzji
środowiskowej,
- opracowanie wymaganych operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wód opadowych - w razie konieczności,
- opracowanie koncepcyjnego projektu,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, z branżami: budowlaną, sanitarną, elektryczną,
- opracowanie STWiORB - wszystkich koniecznych branż,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, i decyzji włącznie ze
złożeniem wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji.
2. Inne obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy do
wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Warunki zamówienia i terminy realizacji:
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 29.10.2021 roku.
4. Opis sposobu obliczenia ceny składanej oferty:
1. Przy ocenie i porównaniu ofert zostaną zastosowane następujące kryteria:
CENA - najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 80 punktów, pozostała według zależności:
P=(PJPO) X 80
Zastosowane skróty oznaczajq:
P - punkty za cenę oferty,
PB - najkorzystniejsza cena,
PO - cena zaoferowana w ocenianej ofercie.

DOŚWIADCZENIE - w ramach tego kryterium będq przyznaumne punkty od O-20 w następujqcy sposób:
O pkt - podmiot nie ma doświadczenia,
10 pkt - podmiot w ostatnich trzech latach wykona/ 3 podobne projekty,
20 pkt - podmiot w ostatnich trzech latach wykonał co najmniej4 podobne projekty.
Łączna maksymalna ilość uzyskanych punktów wynosi 100.

2. Za najkorzystniejsze uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
6. Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i kadrowym
- wykaz wykonanych robót.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzy ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego wraz z oświadczeniem i wykazem wykonanych robót (Załqcznik nr 2 do zapytania

ofertowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2021 r. do godziny l00o.
2. Ofertę można składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Somoninie
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino lub przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@somonino.pl ,
pocztą tradycyjną czy kurierską w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem ,,Oferta na opracowanie
dokumentacji technicznej pn: ,,Budowa terenowych urządzeń sportowych w Somoninie"
3. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu zostaną
odrzucone.

6. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy
w terminie 5 dni od dnia wyboru.
7. Informacje dodatkowe:
1. Osobą uprawnioną do kontaktów ws. zapytania ofertowego jest Jerzy Kwidziński, inspektor ds.
inwestycji i remontów, tel: 58-743-23-50; e-mail: inwestycje@somonino.pl
2. Zapytanie ofertowe zostanie rozesłane drogą mailową do lokalnych wykonawców oraz opublikowane
na stronie internetowej urzędu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z Oferentem w przypadku, gdy zaproponowana oferta cenowa
przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
4. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn: ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zaproszenie ma na celu rozpoznanie rynku i wyłonienie najkorzystniejszego wykonawcy, z którym
..
ł?zostanie podpisana umowa o wartości poniżej 30 000 euro.
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1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino reprezentujący Gm!ę Som+nino z
siedzibą w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, ug@somonino.pl;
2. Administratora wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@somonino.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie niniejszej umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą oraz zgodnie z art. 6 ust. b rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.
5. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej;

7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

wux
mgr

walewski

