
Znak sprawy: RR. 271.1.63. 2020 
 

Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości 
szacunkowej poniżej 30.000 EURO 

  
Nazwa zadania: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Miedźno 
 
I. Zamawiający: 
Gmina Miedźno  
ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno  
strona internetowa: www.miedzno.pl 
tel.: 34-317-80-10 fax: 34-317-80-10 
e-mail: ug@miedzno.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
Kod CPV: 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na 
sporządzeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miedźno oraz  opracowanie prognozy oddziaływania ustaleń zmiany Studium na 
środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Podjęto 
Uchwałę Nr 111/XIV/2019  Rady Gminy Miedźno z dnia 30  grudnia 2019 r w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedźno oraz  Uchwałę Nr 110/XIV/2019   Rady Gminy Miedźno z dnia 
30  grudnia 2019 r w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego . 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 
do Zapytania oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą specjalistyczną. 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
oraz podstawy wykluczenia. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą, że: 
 

1) posiadają wymagane doświadczenie, tj. wykażą należyte wykonanie w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch  opracowań Studium lub 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego 



obszaru gminy zakończonych uchwałami, co do których po weryfikacji przez Wojewodę 
nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały o 
uchwaleniu Studium lub zmiany Studium wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czy dowodami o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane. 

 
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum: 
 
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Głównego Projektanta, posiadającą stosowne 
kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia lub wykształcenie określone przepisami ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r. 
poz. 1945 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2272 z późn. zm.); 
b) autorem/-ami prognozy oddziaływania na środowisko posiadającym/-i stosowne 
wykształcenie lub wykształcenie i doświadczenie określone ustawą z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 
ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. 
zm.); 
c) osobą/-ami która/-e sporządzi/-ą opracowanie ekofizjograficzne. 

 
2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o załączone do 
oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części IX niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega 
wykluczeniu z postępowania. 
 
V. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Kryteria oceny ofert i waga tych kryteriów: 
  

Kryterium oceny ofert Waga kryterium 

Cena  (C) 70,00% 

Doświadczenie Wykonawcy (DW) 15,00% 

Doświadczenie głównego projektanta (DP) 15,00% 

 
2. Sposób oceniania ofert : 

1). w kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 
najniższy wskaźnik( cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 
 



Liczba                    Cn  
zdobytych (C) =            ----------- x 100 x waga kryterium 70 % 
punktów                   Cb 
          Gdzie: 
                 Cn         – cena  najniższa wśród ofert nie odrzuconych 
                 Cb         – cena oferty  badanej 
                 100        – wskaźnik stały 
                 70 %   – procentowe znaczenie kryterium ceny 
 
Liczba punktów, którą można uzyskać  w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najniższej z ofert nieodrzuconych przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie 
tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium,  którą ustalono na 70%. 

 
2). W kryterium Doświadczenie Wykonawcy  (DW)  w którym Zamawiającemu zależy, aby 
Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik doświadczenie. 

Kryterium Doświadczenie Wykonawcy  (DW) , oznacza posiadane doświadczenie zawodowe 
Wykonawcy, tj. ilość należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie: opracowań Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co 
do których po weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
stwierdzające nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub zmiany Studium. 

Za każde wskazane opracowanie ponad 2 spełniające w/w wymagania, Zamawiający 
przyzna 5 pkt tj. gdy Wykonawca wskaże, że wykonał : 

2  opracowania Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – otrzyma 
0 pkt, 

3  opracowania Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – otrzyma 
5 pkt, 

4  opracowania Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – otrzyma 
10 pkt, 



5  opracowań Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – otrzyma 
15 pkt. 

Uwaga:  
1). Największa ilość opracowań spełniających w/w wymagania, uwzględniana do oceny ofert: 
5 opracowań. Jeżeli Wykonawca wskaże ilość opracowań spełniających w/w wymagania, 
większą niż 5, do oceny ofert zostanie przyjęta ilość 5. 
2). Wykonawca załączy do każdego we wskazanych opracowań dowody określające czy te 
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 

3). W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta  (DP)  w którym Zamawiającemu 
zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik doświadczenie. 

Kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta  (DP) , oznacza posiadane doświadczenie 
zawodowe Głównego Projektanta, tj. ilość należycie wykonanych na stanowisku Głównego 
Projektanta: opracowań Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co 
do których po weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
stwierdzające nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany 
Studium. 

Za każde wskazane opracowanie spełniające w/w wymagania, Zamawiający przyzna 3 pkt 
tj. gdy Wykonawca wskaże, że Główny  Projektant wykonał na stanowisku Głównego 
Projektanta: 

1  opracowanie Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – 
otrzyma 3 pkt, 

2  opracowania Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – 
otrzyma 6 pkt, 

3  opracowania Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 



nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – 
otrzyma 9 pkt, 

4  opracowań Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – 
otrzyma 12 pkt. 

5  opracowań Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy,  zakończonych uchwałami, co do których po 
weryfikacji przez Wojewodę nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały o uchwaleniu Studium lub uchwały o uchwaleniu zmiany Studium – 
otrzyma 15 pkt. 

Uwaga:  
1). Największa ilość opracowań spełniających w/w wymagania, uwzględniana do oceny ofert: 
5 opracowań. Jeżeli Wykonawca wskaże ilość wykonanych przez Głównego Projektanta 
opracowań spełniających w/w wymagania, większą niż 5, do oceny ofert zostanie przyjęta 
ilość 5. 
2). Wykonawca załączy do każdego we wskazanych opracowań dowody określające czy te 
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane. 
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
P = C+ DW+DP 
Gdzie:  
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
DW – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 
DP – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Głównego Projektanta” 
 
4.  Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 
wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 
VI. Termin i miejsce składania ofert. 

1. Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze (pok. nr 11) 
do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00. 
2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. 
Oferta powinna być oznakowana następująco:  



ZAPYTANIE OFERTOWE. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno. Nie otwierać przed dniem 15.06.2020r. 
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
4. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności. 
5. Oferty można składać osobiście, przez posłańca lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem 
odbioru. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę 
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyda poświadczenie złożenia oferty. 
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po 
terminie. 

 
VII. Termin realizacji zamówienia: 
 

Ustala się termin realizacji zamówienia na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów: 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli 
dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do 
oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza. 
3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
IX. Informacja o dokumentach składających się na ofertę 
1. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów: 

1) Formularz oferty wg zał. nr 1, 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana 
przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie, 
3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane – wg zał. nr 3 wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane należycie (uchwalone i zatwierdzone przez organ nadzorczy) , przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.  
4) Wykaz osób spełniających warunek IV.1.2), skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 



uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności – wg zał. nr 4. 

 
2. Jeżeli Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w pkt 2 – 4, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa 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. Z tym zastrzeżeniem, że informacje służące do wykazania kryteriów oceny 
ofert nie podlegają uzupełnieniu.  
3. 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. 
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 
5. Zamawiający, zastrzega, że najpierw  dokona  oceny ofert pod kątem kryteriów oceny 
ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeżeli wykonawca, o którym 
mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy , zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu z postępowania wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 
 
X. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto za cały zakres przedmiotu zamówienia i 
powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
2. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz omyłki 
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może nie wyrazić zgody 
na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty pod rygorem odrzucenia oferty, wówczas 
oferta ta podlega  odrzuceniu. 
 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłań 
ca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy 
innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego 
dokumentu, Wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 



przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 
Zamawiającego: 

- za pomocą faksu na nr: 34 317 80 30, 
- drogą elektroniczną na e-mail: ug@miedzno.pl, 
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. 

3. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego 
z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert – 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po tym 
terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyżej. 
5. Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z 
Wykonawcami są: Dariusz Nowak, tel. 343106963 
 
XII. Termin ważności oferty. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 
XIV. Istotne dla Wykonawcy postanowienia umowy: 
1. Wzór umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania 
ofertowego stanowi załącznik nr 5. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając 
oświadczenie w treści formularza ofertowego. 
2. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie stosowanie do art. 

22 RODO,  
3. Wykonawca posiada:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 
Wykonawcy,  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Wykonawcy narusza przepisy RODO. 

4.  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. 

 
Uwagi:  
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
 
 
XV. Odrzucenie oferty  

1.  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  

a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub 

b) została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu lub 

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

XVI. Zakończenie postępowania 
 
1. Zamawiający niniejszym zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru 
żadnej z ofert. 
 
2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający udostępnia przez zamieszczenie 
na stronie internetowej http://www.bip.miedzno.akcessnet.net informację o: 
 
1) wyborze wykonawcy albo 
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert albo 

3) niezłożeniu żadnej oferty albo 

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 
 
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszym Zapytaniu.  
 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, 
którzy złożyli oferty, zawiadomienie o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano,  



2) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz z podaniem tych 
danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert. 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty. 

5. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.  

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. W przypadku gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania uchyla 
się od zawarcia umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający może wybrać wykonawcę, 
którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
 
Załączniki: 
nr 1 druk formularza ofertowego 
nr 2 druk oświadczenia 
nr 3 druk wykazu usług 
nr 4 druk wykazu osób 
nr 5 wzór umowy 

 
 
 
 

(-) Agnieszka Związek  
Sekretarz Gminy Miedźno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


