Bogatynia, dnia 28.09.2020 r.
IR.271.39.2020.MA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta
i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na
naprawie i przemurowaniu kominów w budynku przy ul. Daszyńskiego 35 w Bogatyni.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).
Kod CPV

45262500-6– Roboty murarskie i murowe
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawie i przemurowaniu kominów
w budynku przy ul. Daszyńskiego 35 w Bogatyni.
Zakres prac budowlanych wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Zgorzelcu nr 58/2020 z dnia 13.03.2020 r. oraz nr 100/2020 z dnia 22.06.2020 r., a także decyzji
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze
nr 1036/20 z dnia 17.06.2020 r. i Protokołu nr 01/02/2020 Kominiarskiej Spółdzielni Pracy „Św. Florian”
we Wrocławiu, Rejonowy Zakład Kominiarski w Zgorzelcu.
Kominy z przewodami nr 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15 należy przemurować ponad dachem do poziomu
min. 2 warstw poniżej połaci dachu, a komin z przewodem dymowym oznaczonym nr 11, 12
przemurować ponad dachem i na całej wysokości strychu. Kominy należy przemurować z cegły pełnej,
klinkierowej kl.35 na zaprawie do murowania kl. M15. Po wymurowaniu kominów fugi zaspoinować
zaprawą do fugowania.
Po przemurowaniu kominów, dach w miejscach ustawienia rusztowań uzupełnić nawiązując się
do istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki układanej w łuskę. Przed zamknięciem – uzupełnieniem
dachu wykonać obróbki i opierzenia kominów z blachy tytan-cynk gr. min. 0,55 mm. Przemurowane
kominy zamknąć czapkami kominowymi żelbetowymi gr. 7 cm z betonu b-20.
W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie opinii kominiarskiej po wykonaniu prac.
W celu wyceny robót budowlanych Zamawiający pomocniczo załącza przedmiar robót.
II. Termin realizacji - wymagany
Do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 25.10.2020r.
.
III. Okres gwarancji
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane opracowanie na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru.
IV. Kryteria oceny ofert.
Cena – 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spośród ofert spełniających wymagania
postawione w niniejszym Zaproszeniu.
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V. Warunki płatności i sposób obliczenia ceny.
Wynagrodzenie ryczałtowe. Płatność jednorazowa, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.
1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z podatkiem VAT),
wysokość podatku VAT i ryczałtowe wynagrodzenie netto.
2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto, całkowite ryczałtowe wynagrodzenie netto oraz
wysokość podatku VAT należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do
dwóch miejsc po przecinku).
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za
oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
4. Cenę całkowitą należy ustalić jako cenę ryczałtową.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art.632 określa ten rodzaj wynagrodzenia
następująco:
„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiarów lub kosztów tych prac”.
5. Wykonawca w całkowitym wynagrodzeniu ryczałtowym brutto zobowiązany jest przewidzieć
wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy
w sytuacji, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu
umowy zostanie odpowiednio zmieniona (bez zmiany wartości netto).
VI. Wymagane dokumenty do oferty
1)
formularz ofertowy (wg wzoru zamawiającego – „Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania
ofert - Wzór formularza oferty”);
2)
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;
Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę na wykonanie przedmiotu
zamówienia na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy stanowiący
integralną część zapytania ofertowego.
VII. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1,
do Biura Obsługi Interesanta, z dopiskiem: „Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie
i przemurowaniu kominów w budynku przy ul. Daszyńskiego 35 w Bogatyni”.
Termin składania ofert upływa 02.10.2020r.
Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: michal.andrzejewski@bogatynia.pl
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania, jak
również oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert składanych drogą
elektroniczną liczyć się będzie data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego).
Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej,
w formie cyfrowej kopii oferty pisemnej (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności
oferty wymagane jest jej podpisanie (własnoręczne w przypadku formy papierowej i cyfrowej kopii oraz
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej).
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru. Wykonawca może upoważnić
inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim
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przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym
pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.
VIII. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych
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 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Artur Bohdanowicz,
email: iod@bogatynia.pl ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
 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.

W imieniu Zamawiającego
Wojciech Dobrołowicz
Pełniący funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia
Załączniki:
1. Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Projekt Umowy (Załącznik nr 2)
3. Przedmiar – pomocniczo
4. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 58/2020 z dnia 13.03.2020r.
5. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 100/2020 z dnia 22.06.2020r.
6. Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze nr
1036/20 z dnia 17.06.2020r.
7. Protokół nr 01/02/2020 Kominiarskiej Spółdzielni Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu, Rejonowy Zakład Kominiarski
w Zgorzelcu.
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