
Miedźno, dnia 25.05.2022 r. 

Znak sprawy: RR.271.1.55.2022 

 

Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości 

szacunkowej poniżej 130.000 zł 

  

Nazwa zadania: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla  obszaru położonego w rejonie ulicy Zadwornej w Ostrowach nad 

Okszą. 

   

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 130 000 zł, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

Kod CPV: 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: kompleksowym opracowaniu 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych 

uchwałami: 

1) nr 83/XII/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych 

wokół zbiornika wodnego „Ostrowy” w gminie Miedźno (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 4, poz. 

56); 

2) nr 138/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 

położony w sołectwie Ostrowy (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 129, poz. 2510) 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych 

uchwalenia miejscowego planu dla terenu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym 

(jeżeli przepisy tego wymagają). 

2. Podjęto Uchwałę Nr 232/XXIX/2022  Rady Gminy Miedźno z dnia 2 lutego 2022 r. w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Ostrowy nad Okszą. 

mailto:ug@miedzno.pl


3. Orientacyjna powierzchnia objęta opracowaniem wynosi ok. 36,25 ha i została 

przedstawiona na załączniku graficznym pn. „Zasięg opracowania” (załącznik nr 6a i 

6b). Obszar opracowania położony jest w miejscowości Ostrowy nad Okszą, w rejonie 

ulic Zadwornej, Tęczowej, I. Dobosza,  Mietodła i P. Wróbla.  

4. Opracowanie należy sporządzić zgodnie z procedurami określonymi w: 

1) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.),  

2) rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404) 

oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska, przyrody, zabytków, 

prawa wodnego i innymi niezbędnymi przepisami. 

 

 Prognoza oddziaływania na środowisko musi spełniać warunki określone w Ustawie z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 247 z późn. zm.). 

 Prognoza skutków finansowych musi spełniać warunki określone w § 10 

Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 

2021 r. poz. 2404). 

 Opracowanie ekofizjograficzne musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. D. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. nr 155, poz. 1298). 

Jednostka projektowa - Wykonawca we własnym zakresie pozyska podkłady 

mapowe. 

5. Zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby, to 

jest do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska, 42-120 Miedźno, przedmiotu zamówienia 

zgodnie z postanowieniami umowy , której projekt/wzór stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków, podstawy wykluczenia:  



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą. że: 

a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum: 

jedną osobą spełniającą warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) tj.  

spełniającą jeden z warunków: 

1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie 

ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. poz. 99, 178 

i 192, z 1990 r. poz. 198 i 505 oraz z 1993 r. poz. 212); 

2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.); 

3)posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 932 i 1650); 

4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki 

lub gospodarki przestrzennej; 

5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 

4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, 

urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; 

6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje 

zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania 

przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym 

w pkt 4 lub 5. 

 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeśli Wykonawca złoży dokumenty 

potwierdzające posiadanie uprawnień określonych w art. 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie tj. wykażą należyte opracowanie w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 planów lub 2 zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, które przeszyły pozytywną procedurę 

uchwalenia (obowiązujące akty, brak rozstrzygnięcia organu nadzorczego -Wojewody 

stwierdzającego nieważność w całości lub części Uchwały - Uchwała obowiązuje)  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, a jeżeli z uzasadnionej 



przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

2. Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca: 

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury, 

b) nie spełniający warunków udziału w postępowaniu. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

V. Kryteria oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:  

najniższa cena za wykonanie  zamówienia   – 100% 

2. Sposób oceniania ofert: 

   -   w kryterium cena, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 

najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 

   

Liczba         Cn  

zdobytych =            ----------- x 100 x waga kryterium 100% 

punktów         Cb 

 

Gdzie: 

Cn         – cena  najniższa wśród ofert nieodrzuconych  

Cb         – cena oferty badanej  

100        – wskaźnik stały 

100 %   – procentowe znaczenie kryterium ceny 

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium 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 100%.  

3. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg w/w 

kryterium. 

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 



5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie  do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie 

dotyczącym ceny w przypadku gdy cena  stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w 

Zapytaniu. 

 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonych 

ofertach. 

 

7. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie albo odrzucenia wszystkich 

ofert dodatkowych, Zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert. 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert 

1. Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze (pok. nr 

11) do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 13:00. 

2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach.  

3. Oferta powinna być oznakowana następująco:  

„ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy 

Zadwornej w Ostrowach nad Okszą. Nie otwierać przed dniem 6 czerwca 2022 r. 

godz. 13:00.” 

4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po 

terminie. 

 

VII.  Termin realizacji zamówienia 

Ustala się termin realizacji zamówienia na 314 dni od  zawarcia 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.  

3. Oświadczenia składane są w oryginale.  

4. Oferta podmiotów występujących wspólnie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia 

zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt IX ppkt 1 lit. c, d Zapytania ofertowego składa 

każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. Wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w tym  formularz 

ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te 

złożone na załączonych do Zapytania wzorach)  muszą być podpisane.  

7. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) 

upoważnioną  (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 

organizacyjnej. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę 

prawnego/adwokata lub Wykonawcę. 

9. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny 

podpis w przypadku pieczęci imiennej. 

10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt IX ppkt 1 lit. a,c,d  oraz ppkt 3 lit. a 

(wykaz wykonanych usług) należy założyć w formie oryginałów, a pozostałe dokumenty 

w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego 

Wykonawcy. 

 



IX. Informacja o dokumentach składających się na ofertę 

1. Wykonawca ma obowiązek złożenia w ofercie następujących oświadczeń oraz 

dokumentów: 

a) Formularz oferty wg zał. nr 1, 

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie 

podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów 

wspólnie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub radcę prawnego/adwokata lub Wykonawcę), 

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  - druk oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,  

d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - druk oświadczenia 

stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,  

 

2.  Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 3 dni) terminie 

aktualnego na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w pkt IX ppkt 3. 

 

3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenie spełnia warunku udziału w  

postępowaniu: 

a) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

(wg zał. nr 4) wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

(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, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, 

b) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień określonych w art. 5 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pkt IV ppkt 1 lit. a Zapytania ofertowego). 

4. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez wykonawców działających w formie spółki 

cywilnej (wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców),  oświadczenie, o 

którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. c, d  składa każdy ze wspólników spółki osobno. 

5. Zamawiający, zastrzega możliwość, że najpierw  dokona  oceny ofert pod kątem kryteriów 

oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 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. 



6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert bądź wezwać do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń. 

7. Jeżeli jest 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.  

8. 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. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 

 

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 

X. 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 posłańca 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, dokumenty, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje 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, dokumenty, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 

Zamawiającego: 

- drogą elektroniczną na e-mail: ug@miedzno.pl, 

- pisemnie na adres: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. 

Korespondencję przekazaną Zamawiającemu  pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego na 

adres podany powyżej przed upływem terminu. Korespondencję przekazaną przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić 

pisemnie. 

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub 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. 

4. Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z 

Wykonawcami jest Dariusz Nowak tel. 343106964 

 

XI. Termin ważności oferty 

1. Termin związania ofertą wynosi 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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.  

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się                

z treścią niniejszego zapytania ofertowego oraz jego załącznikami.  

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, powinien w zaoferowanej cenie uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady, 

pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Nakłady te winny obejmować również 

wszelkie koszty związane z formą wynagrodzenia oraz dopełnieniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawnych i umowy, której projekt stanowi załącznik  do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Obowiązującym strony wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa 

w art. 632 kodeksu cywilnego. 

4. W formularzu ofertowym Wykonawca poda:  cenę brutto obejmującą podatek od 

towarów i usług (VAT – stawkę 23%)  oraz cenę netto (bez VAT) za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia . 

Zgodnie z treścią projektu umowy (załącznika do Zapytania ofertowego):   

- kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % wg przepisów 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

- (dotyczy podatnika który jest zwolniony od podatku od towarów i usług VAT) 



Wykonawca oświadcza, że na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) jest zwolniony od podatku od towarów i 

usług. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do zwolnienia niniejszych usług od w/w 

podatku lub jego rezygnacji z tego zwolnienia określona w umowie cena brutto za wykonanie 

zadania nie ulegnie zmianie i zawierać będzie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 

23 %. 

 

5. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę podaną  cenę ryczałtową brutto 

za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

6. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich   

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług   oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 

złotego.       

7. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

8. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                     

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym może, ale nie jest obowiązany wysyłać Zamawiającemu 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne.  

9. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.                          

o   podatku od towarów i usług . 

XIII. Istotne dla stron postanowienia umowy  

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych oraz ze 

szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy oświadczeniem zawartym w treści formularza 

ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez 

Wykonawcę.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, za  zgodą  obydwu  stron  wyrażoną na  

piśmie  pod  rygorem  nieważności . Warunki  zmiany określono w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

XIV. Odrzucenie oferty  

 

1. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści i wymogom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

z zastrzeżeniem  pkt XV ppkt 4,  

b) wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek w treści oferty, 



c) wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień/uzupełnień lub udzielił 

niewystarczających wyjaśnień/uzupełnień, 

d) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

e) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt XI ppkt 3, na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie lub 

b) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez 

Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert. 

XV. Pozostałe postanowienia i informacje   

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy w ofercie: oczywistych omyłek 

pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty 

z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. O tym fakcie 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 

6. Od wyniku postępowania Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze. 

7. O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi każdego z Wykonawców, który złożył 

ofertę. 

XVI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapytaniem 

ofertowym 

XVI.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – zwane dalej: 

RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-

120 MIEDŹNO tel. 34 3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl, 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony 

danych , z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie Pan Marcin Pilch , adres e-mail: 

marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700; 

mailto:ug@miedzno.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w 

związku z ustawą  o finansach publicznych w celu związanym z przeprowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim je 

pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia   14 lipca 

1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów 

zawartych z Administratorem, umów o dofinansowanie; 

6. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego czy organizacji międzynarodowych; 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami 

prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)  

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO) 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – ograniczone tylko do 

tych danych, które nie są niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. 

b, d, e RODO, tj. 

- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej  

- do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych  

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakże z wyłączeniem 

przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie będzie 

przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie 

konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;  

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO);  

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.  

XVI.2. Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na 

Wykonawcy, a w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane 

osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach lub innych 

dokumentach w postępowaniu. 



XVI.3.  Wykonawca zobowiązany jest wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 

lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu, na potwierdzenie czego składa stosowne oświadczenie zawarte w treści 

Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania. 

XVII. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego zaproszenia: 

nr 1 - druk formularza ofertowego, 

nr 2 - druk  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

nr 3 - druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

nr 5 - druk wykazu usług, 

 nr 5 - projekt/wzór umowy, 

nr 6a- Zasięg Opracowania 

nr 6b- Zasięg Opracowania 

W imieniu Zamawiającego 

(-) Piotr Derejczyk 

Wójt Gminy Miedźno 


