
Dom Pomocy Społecznej
Huwniki 127,37-743 Nowosiółki Dyd. woj. podkarpackie

tel./fax (016) 671 94 50,
e-mail dps @dpshuwniki.pl, http: l l dpshuwniki.pl

SG.26.I.2.202I Huwniki, dnia7 częrwcaż02I r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

d|azamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażon€l w złotych równowartoŚci

kwotyokreślonej wart.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy zdnial1.09.2019 r. Prawo zamówieh
publicznych.
Postępowanie prowadzone jest zzachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego

traktowania Wykonawców.
Zamawiający:
Powiat Przemyski - Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki I27,

37 -7 43 Nowosiółki Dydyńskie,
Zapraszado złożęniaofert na wykonanie zadaniapn.: ooModernizacja ogrodzenia w DPS

w Huwnikach - III etap"
i. Opis przedmiotu zamówienta:

Zamówięnie obejmuje modernizację części ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej

w Huwnikach określoną na mapie sytuacyjnej,w tym wykonania następujących prac:

Opis robót J.m. Ilość

Demontaz przęseł ogrodzenia i słupków kpl. 122

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej z .uqywozem rumoszu,
podbudowa grubości do 20 cm

m2 909,22

Roboty wstępne i przygotowawlze) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

(humusu) grubości do 30 cm

m3 139,88

Przywozzięmi samochodami skrzyniowymi, grunt kat. III

i rozplantowanie

m3 83,93

Zasypanie wykopów zprzerzutem ziemi na odległośó do 3 m

i ubiciem warstwami co 15 cm, kategoria gruntu I-III

m3 83,93

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu

I-III

mż 699,40

Humusowanie i obsianie trawą skarp, humus grubości 5 cm m2 699,40

Betonowanie konstrukcj i zbroj onych w deskowaniu tradycyj nym,

słupy prostokątne

m3 ],97

Montaż obrzeży betonowych. (po dmurówka b etonowa gładka) min.

ż5x6 cmL240 cm,podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

analogia murek pływaj ący

mb 207,50

Montaz słupków międzysegmentowych stalowych z kształtownika

profil zamknięty 60x4Ox2 mm lub 50x50x2 mm, h do 3,5 m,

złącznikiem podmurówki - element betonowy, powierzchnia gładka,

kolor szary

szt. 83,00

Montń przęseł ogrodzeniolvych - stalowych, paneli 3 D 250x153 cm, m2 37],48
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Montażprzęseł ogrodzeniovvych - stalowych, paneli 3 D 250x153 cm,

oczko 50x200 mm, pręty stalowe minimum 4 mm, ocynk, malowane

proszkowo, kolor szary,

m2 317,48

Betonowanie konstrukcj i zbroj onych w deskowaniu tradycyj nym,

słupy prostokątne

m3 3,84

MontaZ obrzeży betonowych (podmurowka betonowa gładka) min.

25x6 cmL240 cm,podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem -
analogia murek pływĄący

mb l12,50

Montaż słupkow mi ędzyse gmntowych stalowych z ksztŃtownika -
profil zamknięty 60x4Ox2 mm lub 50x5Ox2 mm, h do 4 m,

złącznikiem podmurówki - element betonowy, powierzchnia gładka

szt. 15

Montaż przęseł ogrodzeniowych - stalowych, paneli 3 D 250xl53 cm,

oczko 50x200 mm, pręty stalowe minimum 4 mm, ocynk, malowane

proszkowo, kolor szary.

m2 57,38

Demontaż przęseł ogrodzenia i słupkow kpl. 14

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej z wwozęm rumoszu,

podbudowa grubości do 20 cm

m2 2,60

Roboty wstępne i przygotowawczę, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

(humusu) grubości do 30 cm

m3 16,80

Betonowanie konstrukcj i zbroj onych w deskowaniu tradycyj nym,

słupy prostokątne

m3 0,86

Montaż obrzeży betonowych (podmurówka betonowa gładka) min.

25x6 cmL240 cm,podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

analogia murek pływaj ący

mb 22,50

Montaż słupków międzyse gmntowych stalowych z kształtownika -
profil zamknięty 60x4Ox2 mm lub 50x5Ox2 mm, h do 3,5 m,

z łącznikiem po dmurówki - element betonowy, powierzchni a gładka

szt. 9

Montaz przęseł ogrodzeniolvych - stalowych, paneli 3 D 250x153 cm,

oczko 50x200 mm, pręty stalowe minimum 4 mm, ocynk, malowane

proszkowo, kolor szary.

m2 34,43

Wykonanie i montaż bramki stalowej (pieszej ) z kształtowników

(wzmo cnie nie pr zekątne) 1, 8x 0, 9 cm, dwuskr zy dłow a, wypełniona

siatką ocynk, lub bramka panelowa-systemowa, słupki stalowe

zkształtownika min. 6Ox6Ox2 mm, h. min. ż,6 m, zamknięcie bramki

na klucz

kpl. 1

zamówienie obejmuje wartość materiałów, robocizny i transportu.

wykonywane ogrodzenie powinno być tożsame z jego frontową częścią.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 20żI r,

3. okres gwarancji: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Warunki płatności: przelew na wskazany w fakturze nr konta Wykonawcy w terminie

14 dni od daty podpisania protokołu zda,wczo-odbiorczego i dostarczenia do

Zamaw iaj ąc e go p rawi dło wo wy stawi o nej faktury.

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: najni ższa cena (wartość brutto) dla całoŚci

zamówienia



1) Ofertę może złożyc przedsiębiorca prowadzący dziŃalnośó gospodarczą w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia

2) Ofertę należy sporządztó w formie pisemnej w języku polskim.

3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

4) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem: załącznik nr 1 do zapytania ofeftowego
Oferta opatrzona datą powinnabyc podpisana przez Wykonawcę.

5) Koperta z ofertą (zŃ. nr 1) powinna byó opatrzonanazwą i adresem Wykonawcy
oraz posiadac oznaczenie: ,,ModernŁacja ogrodzenia w DPS
w Huwnikach - III etap"- nie otwierać przed22.06.2021godz. 9:00

7. Ofertę należy złożyó w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 22,06.202l r. do
godziny 8:45

8. Termin otwarcia ofęrt:22 azerwcaZ)Zl r,, godz. 9:00.

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Maria Tokarska - Żywczak. tel.:

16 671 94 50 e-mail: dps@dpshuwniki.pl

1 0. Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonaó oględzin miejsca
wykonania zamówienia w celu weryfikacji opisu i zakresu (ilości) robót.

2) Zarnawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do wyjaśnienia
treści złożonej oferty.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
ofertowe go bez powi ad amiania wykonawców o przyc zy nach uniewazni enia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

l. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dniaZl
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.UEL l19 z04.05.2016, str. l), dalej,,RODO", informuję, ze:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej
w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie, Huwniki 127

b. inspektorem ochrony danych osobowych w DPS w Huwnikach jest Pani Arleta Kliś tel.:
16 679 3998

c. Pani/Pana danę osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust, 1 lit. c i f RODO, przy czym za
prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o

udzielenie zamówięnia iwykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego
przedmiotem postępowania w celu: związanym z postępowaniem o udzie|enię zamówięnia publicznego,
wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego ,, Modernizacja ogrodzenia w DPS w
Huwnikach - III etap" ,poprzez zawarcię umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego objętego
niniejszym postępowaniem;

d. wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia postępowania objętego niniejszym zamówieniem i
dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy;

ę. przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamowięnia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, jak równiez w celu posługiwania się nią w celach
postępowań sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z niniejszym
postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;

f, w celu archiwizacji dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówięnia publicznego i
dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutęk udzielęnia niniejszego zamówienia
publicznego, a następniejej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);



j.

k.

l.

pani/pana dane osobow e przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , gdy Przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, któręj jest Pan/Pani stroną, lub do podjęciadziałań na Pani/Pana żądanie

przedzawarciem umowy;
bdbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o aft. 8 oraz aft.96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r, - Prawo

zamówięń puuilcrn}cn (Dz. U. z2019 r. poz. 1843 zpóżn. zmianami, zwana dalej ,,ustawa PzP";
pana/pani Óane osobowi Uęaą ponadto udostępniane innym podmiotom, jezeli przepisy szczegolne tak

stanowią;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzYnarodowej w

rozumieniu RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie prowadzenia

postępowania o udzielenię zańówienia publicznego i po jego zakończeniu, zgodnie z art. 9'7 ust. l ustawY
'R"p 

(bt..ry te dotycząrównięz Wykonawców,którzy złożyli ofefty, a które i nie zostały onę Uznanę za

najtorzystnielsze), następnie - w czasie obowiązywania umowy, a następnie przez okres 10 lat począwszy

od l stycznia'roku kalendarzowęgo następującego po zakończęniu okresu obowiązywania umowY, aPrzez

okres Ółuzszy jedynie w przypadku, w którym Zamawiający będzie ręalizował cele wynikające z Prawnie
uzasadnionycń inieresów adńinistratora danych, które są związane przedmiotowo z umową lub

obowiązkam i wynikaj ącymi z przepisów prawa powszechn ie obowi ązującego.
obowiązek podania przezPaniąlPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczącYchjest

wymogiem-ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałem w PostęPowaniu o

uózielJnie zamówięniapublicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawY PzPl'

w odnięsieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie aft. 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 zastrzeżęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;
prawo do wnięsięnia skargi do Pręzesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPanilPan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;

w odniesieniu do danych osobowych podawanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

n iniej szego zamówięnia publ i cznego n ie przysługuj e Pan i/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 aft. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RoDO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, co do którYch

poórtu*ą prawną przetwarzaniaPanilPanadanych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby ftzYczne

kiórowane do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną

wskazane jako podwykonawca, a których danę osobowe zawall;ę są w składanej ofercie lub wniosku, lub

jakimkolwiek oiwiadczeniu , załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie

Źamówienia publicznego, lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania umowy w

sprawie zamówienia publicznego o:

fakcie przeka zania dany ch osobowych Zamawiającemu;
pr zetw ar zaniu dan y c h o s o b o wy ch pr zez Zamaw i aj ąc e go ;

Na mocy art. l4 RoDo, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek

informacyjny wobec osób, Ó których mowa w ust,2,przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której

mowa w uit. t, *rkarując jednocześnie tym osobom Wykonawcę j ako źródło pochodzenia danYch

osobowych, którymi dysponował będzie Zamawialący.

p.o.D

m.

n.
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a

a

a
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Załączniknr I

( miejscowośó, data)

(nazwa i NIP Wykonawcy )

( adres Wykonawcy )

oFERTA

Odpowiadaj ąc na zapytanie ofertowe SG.26.1.2.2021 z dnia7 czerwca2)Zl r.:

,oModernizacja ogrodzeniaw DPS w Huwnikach - III etap"

Składam ofertę następuj ącej treści :

1. ofeĄę wykonanie przedmiotu zamówienia nazasadach określonych

w zapytantu ofertowym:

za kwotę brutto. ....PLN,

słownie:

ż. Tęrmin realizacji zamówienia: do 30 września 202I r.

3. WaruŃi płatności: przelew na wskazany w fakturze nr konta Wykonawcy w terminie

14 dni od daty podpisania protokołu zdav,łczo-odbiorczego i dostarczenia do

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Oświadczarn, żei
- prowadzę dziŃalnośó gospodarczą w zakresie tożsamym zprzedmiotem zamówienia

- zweryfikowałem ilość i zakres wykonania zamówienia

- zapoznałem się i akceptuję wzór umowy (zał. nr 2)

- zobowtązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonYm

przezZamawtającego,
_ cena podana w ofercie jest ceną obowiązującą w całym okresie

ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji oraz za:wiera wszelkie

koszty związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający.

( podpis osoby upoważnionej)



ZaŁączniknr 2

UMOWA (wzór)

za-wartaw dniu . w Huwnikach pomiędzy Powiatem Przemyskim, plac
Dominikański3,3]-700 Przemyśl, NIP: 795-20-68-339,reprezentowanym przez:
Jerzy Jagustyn - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki I27,
3] -] 43 Nowosiółki Dydyńskie,
zw any m dalej Zamawiaj ą cym

a
NIP.. ...,,., REGON
reprezentowanym pT zęz,.

zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§1
W oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania w ramach Zapytania ofertowego pn.

,,Modernizacja ogrodzenia w DPS w Huwnikach III etap"- SG.26.1.2,202I z dnla
7 częrwca 202I r.) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robot budowlanych
wymienionych w tymrozeznaniu w terminie do 30 września 2021r.

§2
1, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej , z należytą starannością w ich wykonywaniu,
b ezpieczeństwem, dobrą j ako ścią i właści w ą or ganizacj ą pr ac.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia kierownika robót budowlanych
posiadającego uprawnienia budowlane i pisemne poinformowanie o tymZamawiającego
(z podaniem numeru uprawnień budowlanych i datą wazności wpisu do Izby Zawodowej)
przed podpisaniem umowy.

3. W przypadku zmiany kierownika robót Wykonawcazobowtązuje się do pisemnego
powiadomieniaZamawiającego przed objęciem obowiązków przez inrrego kierownika.

4. Wykonaw ca zobowiązuj e się opracować i przekazac Zamawiającemu przed rozpoczęciem
robót plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), uwzględniający specyfikę obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniantaorganizacji prac z kierownictwem DPS.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezptęczanl'a terenu robót ogrodzeniem tymczasowym,

or az zab ezpieczani a bud o wy pr zez kt adzieżą i i nny m i uj emnym i skutkami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód,

składowaniamatęriałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytymporządku oraz do
usuwania nabieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

8. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązują się przestrzegać aktualnych zalęceń sanitarnych
obowiązujących w DPS, szczególnie w zakresie używania maseczek ochronnych, dystansu
i dezynfekcji rąk, pod rygolem usunięcia zterenu DPS osób nie przestrzegających tych
zalęceń.

§3

' 'ii::: :::::: -:::::,: ł#i#,wynosi
zł /słownie złotych:

2. Wynagrodzenie wymienione w § 3 pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, na które
składa się całość kosztów związanych z realizacją zadania, w tym kosztów robocizny,
materiałów, transportu i wywozu odpadów, zgodnie z zapisami Zap7Ąania ofertowego.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przęz cily czas realizacji robot
i Wykonawca nie możę żądaó podwyzszenia wynagrodzęnia.



1.

2.

§4
1.Termin płatności ztylułu realizacjiumowy wynosi 14 dni od dnia podPisania Protokołu

zda:wczoodbiorczego i dostarczóniaZamawiającemu prawidłowo wystawionej fakturY, na

konto wskazane na fakturze.
2.Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Przemyski, 37-700 Przemyśl, plac Dominikański 3. NIP: ]95 20 68 339

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, 37 -7 43 Nowosiółki DYdYńskie,

Huwniki 127

§5
Wykonawc a zobowiązuje się zapłació Zamawiającemu karę umowną w następujących

sytuacjach:
1) za odstąpienie od umowy Zwlny Wykonawcy- 10 0ń wartości umowy

2) za niędotrzymanie terminu realizacji umowy o którym mowa w Par. 1 - 0,3 0ń warloŚci

przedmiotuumowy Itcząc zakażdy dzięńzwłoki, nie więcej niżza 30 dni,,

Wykónawc a wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naIiczonych kar umownYch

określonych w ust. I pkt.2 z faktlry zawykonaną umowę,

§6
Wykonawc a udziela60 miesięc znej gwarancj i na wykonane roboty i ttżyte mńeriałY , liczonej od

dnia wykonania przedmiotu rańOwienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru

robót.

§7
zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewazności.

W sprawach nie
Cywilnego.

§8
uregulowanych niniejszą umową mĄą zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu

§9
umowy tozstrzygane będą plzez sądy powszechne

§10
umowa zostałasporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym dlakażdej ze

stron.

Zamawiający: Wykonawca

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej
właściwe miej scowo d\a Zamavtiaj ącego.


