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Malowanie wiązarów drewnianych (część zewnętrzna)
Hali Sportowo-Widowiskowo TRAPEZ w Lesznie

Leszno, ania2października 2020 r.

Zapytanie ofeńowe dIa zamówienia publicznego

2.

4.

1.

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

W związku z prowadzonyrTl postępowaniem o udzieienie zamowienia oublicznego o wańoŚci niepzekraczającej

rownowańości 30 000 euro, zwracarn się z pi"ośbą o przeclstawienie oferiy cenowej na wykonanie zamo\ivienia pn.:

,Malowanie wiązarów drewnianych (częśc zewnętrzłia) llali Sportowo-Widowiskowej TRAPEZ w Lesznie"

1.

0pis przedmiotu zamowienia"

przedmiotem zannowienia jest przeprowadzenie prac malarskich wiązarow Crewnianych Hali Spońowo-Widowiskowej

TRAPEZ w Lesznie prz;l ulicy Zygmunta Siarego 1 zgodnle z przedmiarem robot (załącznik 1A cio nlniejszego zapytania

oferlowego) a |akże zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ll/ykonania i Odbioru Robot (załącznik 1B do niniejszego

zapytania ofeńowego Zakres prac rnaiarskich obejmuje cczyszczenie, szlifowanie, gruntowanie i malowante

powierzcnni drewnianych wiąarow częsci zetłnętzne1 obiektu, będacych elementem konstrukcji noŚne1 dachu.

Szczegołowy zakres robot jest opisany w prze dmiarach robot, {Załącznik nr 1,Ą do zapytania ofertowego)

V/ykonawca do wykonania zamowienla będzie sioscwał wy;"oby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach

okleśionycnwustawiezdnial6kwietnia2aa4r.owyrobachbuoowianych(Dz.U,zZaMr poz.883zezm.}.

\Ą przypadku, gdy w przedmiarze robot iub wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału ba§z

uł,ządzenia technicznego, {o charakteryzujace iak opisany rnateilał lub urządzenia iechniczne parannetry i cechy

techniczne oraz posiadane atesty icertyfixaty stanovłiąv;aruneK rownowaznosci dlarozwiąań zamiennych.

Wykonawca, kiory powołuje się na i"ozwiagania iowncwazne opisyvrlane przez Łamawiajacego w przedmiarach robot

1est zobowiąz any v,lyą^rur, ze oferovłan e przez n;egc materlały i urządzenia techniczne spełniaja vłyrnagania okreslone

przez Zamawiającego oraz uzys kac akce otacje Zał,n awiajapeE o i i llspektora N adzoru,

przekazanie terenu roboi nastapi w ierminle - do 7 dni roboczych od dnia podpisania umo\iJy. Za ewentualne oPoznienia

w przekazaniu terenu robot rłynikłe .z przyczyn iezącycn po stron!e Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą

pl,zysiugiwały zadne roszczenia.

Roboty wykonywane będą na iei"enie czynnego obiektu. Faki ten vlinien Wykonawca uwzElędnic w swojej ofercie.

5.

6.

Wg. rozdzie!nika
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8. Powstałe podczas prcwadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację nalezy przeprowadzic zEodnie z

przepisami ustawy z dnla 14 grudnia 2012 r. o odoadach (Dz. tj. z 2a19 r. paz. 7U ze zm.} i jej koszt uwzgiędnic w

cenie ofenowej.

C1. Zamavuiający nie dopuszcza mozliwości częściowego odbioru i fakturowania robot,

i0. Zamawiajacy wymaga udzieienia ozez Wykcnawcę 24 rniesięcznej gvlarancji jakości i rękojmi na wykonanie prace

malai,sxie rnl 
*.orrrle plsennnej

l i . Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej Hali Sporlowo-Widowiskowej TRAPEZ na własny koszt.

1]. Pozostałe wymagania zavłańe sa we wzoże umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

ll, Terrnin realizacji zarnowienia:
Zamawiający zakłada realizacje niniejszego zadania w terminle do 30 łistopada 2020 r.

§ll. Termin związania z ofertą:
1. Wykonawca bęcizie zwia4any oierlą przez okres 30 dni, Bieg ierminu zwiąania ofeftą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu srładania ofeft.

2. Wykonawca samodzie|nie lub na wntosek Zamawiającego moze pzedłuzyc termln zwlązania ofertą 7 ł:ym że
Zamawiający moze tylt<o raz, co najmniel na 3 cjni przed upływem terminu zvtiązania ofeńą zwrocic się cjo
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedłuzenie iego terminu o oznaczony okres, nie dłuzszy jednak niz 60 dni.

j, Na podstawie ań. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy ?zpZamawiajapy odrzuci ofertę, jezeli Wykonawca nie wyrazi zgody,

o ktore1 mowa w ań 85 usi 2 r;stawy ?zp, na pzedłuzenie ierminu związania ofeftą

lV. Warunki Płatności:
1, Za wykonanie pzedn^rlotu zamowienia ZamalvIający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie

złozonej oferty,

2. Płainosc w terminie dc 30 dni kalendazowych oC daty ciostarczenta Zamawiającemu poprawnie wystawionej
faktury, pzelewem na kcntc Wykonawcy. Podstawą dc wystawienia fakiury jest or"otokoł odbioru robot podpisany
przez i nspektora Nadzoru, przedstawicieia Zar.,lawiającego i uzyikowni ka.

3, Pozostałe warunki płatności zostały określone \^Je u/zcrze umo\ryy stanowiapym Załącznik Nr 5 do ninlejszego
zapytania,

V. Kryteria oceny ofeń, ich waga ! sposób oceny:

Przy u,lyboze na.lkozystniejszej ofeńy Zamawiający będzie kierowac sie następującymi kryteriami:

- cena ofeńowa-,tOS%

Vl" 0pis sposobu przygotowania ofeńy: (forma pisemna z zastrzeżeniern szczelnego zamknięcia):
1 Ofeńa powinna być złożana w zamkniętym opakowanlu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez

uszkodzenia, w sposob gwarantujący zachowanie jej poufności 0c czasu jej otwarcia, Na kopercie (opakowaniu)

nalezy umieścic adres Zamawiającego, nazwe i adres t/rlykonawcy oraz napis:

,,Zapytan ie ofeńowe znak sprawy : MOSi R.3"2020,

,,Malowanie wiązarów drewnianych (częśc zewnętrzna} Hali Sportowo-Widowiskowe.! Trapez w Lesznie".
Nie otwierac przed 13,10.2020 r" godz. 9;30"

2. Ofe;la poivinna byc napisana w języku potskim, tnłała i czytelną techniką na formularzu ofeńowym wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

.l. Ofei"ta powtnna byc podpisanaprzez osobę upcwaznionądo reprezentowania Wykonawcy nazewnąIrzizaciąania
zobowiąan lv wysokości ocipotviac}ajapej oenie ofeny, zgodnie z formą reprezentacji Wyi<onawcy określoną w
i,ejestze !ub w innym dokumencie, właścilvym ciia dane1 formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przec§iewiriela Wykonawcy.
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+. WszeIkie ooprawki lub zmiany w tekscie oferly, a w szczegolności kazde przerobienie, pzekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłoniecie korektcrem, ito. musząbyc parafowane własnoręcznie pzez osoby podpisujące oferię.

5. il/ykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z pzygotowaniem i złozeniem oferly,
ó. Dokumenty spoządzone orzez Wykonawcę powinny byc oodpisane przez osoby uprawnione do zaciąania

zobowia_zan w jego imieniu.
7 . Zaieca slę, aby wszystkie karlki ofeńy były oonumerolvane, parafowane i soiete w sposob uniemozliwialący

wypad n ięcie jaklegokoiv,liek z doku mentów cferty
8. Podpisy Wykonawcy na ofei"cie, oświadczeniach i dokumentach muszą byó złożone w sposob pozwaIający

zidentyfikowac osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby
pocpisującej

9. Kazcjy Vlvkonawca pzedłozv tylko jednąofeftę sam lub jakc partner w konsorc]um. Wvkonawca, ktory przedkłada lub
paftycypuje w więcei niz jednei ofercie spowoduie ze wszystkIe ofeńy z udziałem ieqo Wykonawcy zostaną
cdrzucone,

Vl. Warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
1. O udzielenie zannówienia mogą ublegać się Wykonawcy, ktorzy:

a) nie podiegają wykluczeniu;

b) spełniają warLlnki udziału w postępov/eniu, o iIe zosiały cne okreśione przez Zamawiającego w

zapytaniu oferiowym.

2. Warunki udziału w postępowaniu,

0 udzieienie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki udziału

w posiępowanlu okresione w art. 22 usi. i b usiawy Prawo zamowień publicznych (Dz.U

z2al9r., poz lB43z zm) dotyczące

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działainości zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisow:
Zamawiającv nie okreśia warunku udziału w postępowaniil,

b} sytuacj! ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie okreśIa warunku udziału w costępcwaniu.

c} zdoiności technicznej Iub zawodowe.!:

Zama'wiający uzna powyzszy warunek za spełniony, jezeli \lrlykonawca wykaze, ze dysponuje minimum 1 osobą
z uprawnieniarni d0 kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
z ograniczeniami. Osoba wyzna.zona na kierownika budov.ly musi posiadac aktualne zaświadczenie
o przyna|eznoŚci do lvłaściwej izby samorządu zawodovi,ego, cdpcwiednle uprawnienia budowlane wymagane
zgodniezustawązdnla7lipcaig94rcku-Prawo§udoi,viane(Dz lJ.z2al8r,poz, 1202)iubrownowazne
uprawnienia uzysKane na ierenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i - jezeli jest to wymagane _
ubezpleczenie cd odpowiedzialności cywiinei,

Ocena spełnianla warunku zostanle dokonana na podstar,łrie wykazu osob, ktore będą uczestniczyc w
wykonywaniu zarrrowienta w szczegolności odpowiecziainych za świadczenie usług. kontrolę jakości Iub
kierovlanie robotami budoivIanymi , wraz z informacjami na iemat ich kwalifikacji zauvodowych, doświadczenia i

wykształcenia, niezbędnych do wykcnania zanrowlenia, a iakze zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz infcrrnacjąo oodsiawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do niniejszeqo zapvtania),

Osoba wyznaczona na kierovlnika robot musi posiadac aktua!ne zaświadczenie o paynalezności do r,vłaśclwej
izby samoządu zawodowegc, odpowrednie uprawnlenia buCowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia
7.06,2018 roku - Prawo budowlane (Dz, U z2O1B r. poz, i2a2) iub rowncwazne uprawnienia uzyskane na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i - jezeli jest io wymagane - ubezpieczenie od
od potitliedzialności cywiine1

Osony bęCące obywatelami krajow członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od ktorych
wymagane są stcsowne uprawnienia buCowiane, powrnny posiaciac decyzję v; sprawie uznania wymaganych
Xwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospoiiiej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
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przedmiotu niniejszego zamov/ienia - zgodnie z ustawą z dnia 22 gruonia 2a15 r. o zasadach uznawania
kwaiifikacjizawodowych nabytych w państwach członxowsklcn Unii Europejskiej (Dz, U,z2a16 r., poz 65),

?rzed podpisaniern umov/y wykonawca cbcwiaEanił bedzie dostarczac zamar,viającemu dokumenty
potwierdzajape posiadanie uprawnreń oraz at(tualne zaświaoczenie o wpisie do właściwej izby,

3. Ponadto Wykonawca nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie ań,,24

ust. 1 pkt. 12-23 araz ań.24 ust.5 pxi. 1)uslewy - Prawozamowień pubiicznych (Dz.U.z2019r., poz. 1843 zzrn.)i
na tą okolicznośc Zamawialący żala nastepujących oświadczeń i dokumentow:

osv;iadczenie Wykonav;cy doiyczące pizesłanek wykiuczenia z posiępowania (Załącznik Nr 3 do
n iniejszego zapytania oferiowego}.
odpisu z własciwego rejestru lub z centrainej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do re]estru lub ewldencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstarłlie art. 24 ust. 5 pxi 1) usiawy Pzp,

i.JWAGAl
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokunnentów, o których mowa lit, b)
w forrnie elektron!cznej pod określonymi adresami internetowyrni ogólnodostępnych i bezpłatynych baz
danych, Zarnawiający pobierze samodzielnie z tych baz danycn wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

Vl!, Foleganie na zasobach !nnego pocimiotLj,

Wykonatlvca moze w celu potwiercJzenia spełniania warunkow udziału w postępowaniu, o ktorych mowa
\ll art, 22 ust, 1b ustawy - Prawc zamowlen rubiicznych w stosownych sytuaclach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamowienia iub jego częsci, polegac na zdolnościach iechnlcznych iub zawodowych lub
sytuacji finansovlej lub ekcncn,rtcznej innych podmioiow niezaleznie oi charakteru prawnego łączących Eo z Rlm
stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory poiega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotow udowodni Zamawiającemu, ze realizując
zamowienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami iych podmiotow, w szczegolności orzedstawiaiąc
zobowiązanie tvch podnriotów do oddania rnu do dyspozycii niezbednych zasobow na potrzebv realizacji
zanrówienia,

W celu oceny, czy Wykonawca poiegając na zdo|nościach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach określonych w ar1.

22a ustawy PZP, będzie dysponovlał tymi zasobami rru stopniu umoz!iwiającym nalezyte wykonanie zamowienia
pub|icznego oraz oceny, czy stosunek łapzący Wykonawcę z tym! poCmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobow, Zamawiaiący żala cloxumentow, ktore ckreślaia
w szczegolności:

A. zakres dostępnych Wykonalvcy zasobow innego podmiotu;

B, sposob wykoi"zystania zascbow innego podmiotu przez Wykonawcę pży wykonywaniu zarnowienia
publicznego:

C. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia pilb!icznego;

D. czy podrniot, na zdo|nościacn ktorego Wykonaivca poiega w odntesieniu do warunkow udziału w
postępowaniu dctycząpych wykształcenia, kwaiifikacji zawodowych Iub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowiane !ub rlsługi, których wskazane zdolnościcoiyczą

.Zobowiązanie inneqo podmioiu" oowirino bvc złozone w orvginaIe. Moze ono być złożone
w formie oisemnego oświadczenia innego podmictu, aie równiez w postaci innych dokumentow (np. umowa
przedwstępna, umowa generaina o wspołpi,acy). !stotne jest, aby z treści pzedłozonych dokumentow Zarnawiający
pozyskał informacje, o ktorych mowa punktach A, B, C i D po,i,,lyzej.

L\
U)

1,

,)
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,,Zobowia3anie innego pomiotu' pov,linno wskazywac w sposob jednoznaczny

i bezwarunkov,ly wolę innego poCmiotu udostępnienia swoich zasobow Wykonawcy ubiegającemu się
o udzielenie zamowienia pubiicznego.

Zamawiaja"cy oceni, czy udostępniane Wykonawcv przez inne podmioiv zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja ekononiiczna lub finansowa, pozwalaią na wvkazanie przez Wvkonawcę spełniania warunkow udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec teqc podmiotu podstawv wykluczenia, o ktorych mowa w ań. 24 ust.

1 pkt 13-22 iart.24 usi.5 pkt'])ustawv PZP.

l Jezeli inny oodmioi, na Ktorego zdolnościach lr'lb syiilacli Wykonawca polega, nre spełnia warunkow udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec niegc podstawy utykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie okreslonym pzez Zanrawialącego:

a) zastąplł ten podmloi innym pod,niotem iub podmioiamr lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamowienia, jezeli wykaze zdolności
techniczne Iub zawodowe iub syiuaclę fJnansową lub ekonomlczną o ktorej mowa w niniejszym
zapytanii; ofeńowyrn,

6. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej iub ekonomicznej innych podmlotow, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowiązał się do udostępnlenia zasobow, za szkodę poniesioną pzez Zamawiającego powstałą
vlskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudcstępnierlie zasobow nie ponosi winy.

UWAGAi
].fd odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawociowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegac na zdolnościach innych podrniotów, jeżeli podmioty te zrealiztlją roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdoiności są wymagane.

Vlll,Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca do ofeńy:

1 Ofefta powinnazawieraćnastępujące oswiadczenia i dokumenty:

formu!az ofeńowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
kosztorys ofeftowy na podstawie przedmiaru roboi (Załącznik nr 1A do zapytania ofeńowego)
oŚwiadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania ularunkow udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do
zapytania ofeńowego),
oŚwiadczenie Wykonaulcy dotyczące pzesłanek wyKluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do zapytania
ofeńowego),
wykaz osob Bałącznik nr 4 do niniejszego zapytania) - na potwierdzenie warunku określonego w
Rozdz!ale Vl pkt 1 lii c) niniejszego zapytania
OŚrłiadczenje dotyczącego o56yyia'zku infoi,macyjnego - RODO (Załącznik nr 6 do zapytan!a ofertowego)

2. Dokumenty mogą byc przedsiawione w formie oryginałow iub kopii poświadczonych ,,za zgodnośc z oryginałem"
przez \łykonawcę lu b u pełnomocn ionego przedstawiclela Wykonawc,v.

3, Jesli umocowanie osoby podpisującej ofeńę nie wynika z doi<umentow określonych powyzej, Wykonawca
obowiązany jest zała§zyc pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictv,lo musi być załączone w orygina|e lub
ropii potwierdzonejza zgodnośc z oi^yginałem pzez jego wystawcę bądź uwieaytelnione przez notariusza. Dla
pełnomocnictwa iego, zgoCnie aft. '1 ust, 1pk|2 usiawy z dnia 16listopaoa 2006 r, o opłacie skarbowej (Dz,l).z
2a2C, poz, 1000.) nie jest wymagane uiszczenie opłatv.

lX. Miejsce itermin złożenia ofeń (adres, dzień i godzina}
Ofeńę cenową na wykonanie zamor,vienia nalezy złożyć na piśmie w niepzekraczainym terminie do dnia
pazdziernika 2a20 r. do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiają.cego tj, Miejski Osrodek Spońu i Rekreacji,
Strzeiecka 7 ,64 - 1 00 Leszno, pokoj nr 207.

X. Mie.isce i termin publicznego otwarcia ofeń (adres, dzień i godzina)
Pubiiczne otwarcie ofeń nastąoi w dniu 13 pazdziernilqa 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski
Ośrodek Sporlu i Rekreacji, rii. Sirzelecka 7 ,6Ą * 100 Leszno, pckói nr 2a7
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X0.0pis sposobu obliczenia ceny.
1, Cene ofefty nalezy oodac w złotych polskich (PLl{) cyfl"owo i słownie z dokładnością do dwoch miejsc po

przecinku

2 Cena podana paez Wykonawcę w formuiazu ofeńowym będzie oboinliązywała przez cały okres trwania umowy i

ile będzie podegała wa)oryzacj).

3. Cena ofefiowa musi obejmowac wszystt(ie kosz{y wyt(onania niniejszego zamówienia, wynikające z zapyiania
ofeńowego oraz postanowień zawanych w projekcie umcwy.

4 Cena ofeftowa jest ceną ryczałtową - cena ofeitowa ryczałtowa musi obejmowac wszystkie koszty wykonania

niniejszego zamowienia, wynlkające z niniejszegc zapytania ofeńoułego, pcstanowień projektu urnowy, wizji

lokalnej miejsca robot oraz inforrnacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawtającego.,

5 Zamawiający ooprawi w ofercle:
a) cczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzg|ędnientem konsekv,lenc1l rachunkowych,

c) inne omyłki polegające na niezgodncści ofefty z zapytaniem oferlowym, nie powodujące istotnych zmlan
r,v treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o lym rvykonawcę, kto;"ego ofeńa została poprawiona.

Xll" Klauzula inforrnacyjna z art. 13 RCDO do zastosowania przez zannawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z aft, 13 ust. '1 i 2 razpcrządzenia Pariamenti; Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia
2a16 r w sprawie ochrony osob fizycznych w zwrązku zprzeMlarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchyienia dyrekiywy 95/46/WE (ogolne rozpol"ządzenie o ochronie danych) (Dz. ij:,z. LlĘ L
|9 za4 a5,2016, str. 1), da!e;,,RODO", informuję, ze:

, adiłinisiraiorem PanilPana danych osobowycn jest MlelsklOśroCek Spcdu iRekreacjiv,l Lesznie, ul, Strzelecka7,
64-100 Leszna e-mail:.!jłii.:,łjtiś,l:ź_ł:,isj:i,:i. lel: 65 52a 56 4a;. Inspektorem ochrony danych osobowych vł Miejskim Ośradku Spodu i Rekreacji jest Pani/Pani Michał Kopacz,
kontakt: lcdo@mosirleszna,pltel,: 65 520 56 40,- Pani/Pana ilane osobowe przeiwarzane będą na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwląanyn z
postępowaniern o udzielenie zamowienia pi,jblicznego oznaczonego znakiem sprawy MagR.3,2020 prowadzonym
w irybie zapytania ofeitowego:* odbioi'cami Pani/Pana danych osobowych bęcią osoby iub oodmioty, ktorym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w opar,ciu o ań. 8 orazar1.96 usi.3 usiavrly zdnia29 siycznia 20a4r. - Prawo zamówień publicznych

iDz U, z2a19 paz 1843zezn. ), daiej,,ustawa Pzp';, Pani/Pana iane osobowe będą pr"zechowywane, zgocnie z aft,97 ilst, 1 ustawy ?zp, przez okres 4 lat od dnia
zaKcnczenia postępowania o tldzIeienie zarnov,lienta, a jezeli czas tnłania umowy przekracza 4 laia, oxres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;* obovtliązek podania pzez paniĄpana danych osobowych bezpośrednio panilpana dotyczących ]est wymogiem
ustawowym okreŚionym w przepisach ustawy ?zp, zvłiazanym z uczlałem w posiępowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania określcnych danych wyn;kaja z ustawy Pzc,t w odniesieniil do PanliPana danych osobowych oecyzje nie będa podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do at. 22 RODO;. posiada PanilPan:

na podstawie art. 15 RODO prawo ccstępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczącycn;
na podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania PaniiPana canych osobowych **;

na podstawie art, 18 RODO prawo ządania od administratoi,a ograniczenia pzetwarzania danych osobowych z
zastrzezenlem przypadkow, o ktorych mowa w ań, '18 ust. 2 RODC ---,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzeou Ochrcny Danych Osoboulych, gdy uzna PanliPan, ze
pi,zetwai"zanie danych osobowycn Pani/Pana dotyczapych narusza orzepisy RODC;, nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z af,,17 ust. 3 lit, b, d lub e RODO prawo do rlsunięcia danych osoboulych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa v/ ań. 20 RODO;
na podstawie ań.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania cianych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzanla Pani/Pana danych osobowych jest ań. 6 usi. 1 lit. c RODO

X!ll. inne infcrnnacje:

i. Wszeikich wyjaśnień dotyczących niniejszego pisma udzieia Pan Sławomir Kryjom iub Pan Piotr Giernas, z
ktorymi mozna kontaktowac się osobiscie w siedzibie Zamalviajacego tj. Miejski Ośrodek Sporlu i Rekreacji,
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ui. Strzeiecka 7,64 * 100 Leszno, pokoj nr 2a7, teiefonicznie pod numerem 65520 56 40 iub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: sexreiariat@mosirieszno pl

2 Z wybranym Wykonawcązostanie zawarla umowa o treścijak w Załączniku Nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.

3, Zanawialący zastrzega sobie moz|ilvośc przeprowadzenia dodaikowych negocjacli przed podpisaniem
umowy oraz moztiwośc unlewaznienia pzedmiotowego posteoowania

Ą. Z postępowania o udzlelenie zamowieniaZamawiający wyk|uczy:

a) Wykonawcę, kiory nie wykazał spełniania warunkow udziału w postępolvaniu, o ktorych mowa \Ą/ art.,22

ust. 1b ustawy - Prawo zamowteń publicznych,

b) Wykonawcę, ktory nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w at',,24 ust. 'i pkt 12-23

oraz afi. 24 ust. 5 pki 1) ustawy - Prawo zamowień publicznych

5. Ofeńe Wyxonawcy wykluczonego uznaje sie za cdzuconą
6 Zamawiajapy odrzuci ofeńę, jezeli.

a. jej tr"eśc nle odpowiacia treści zapyiania ofeńowego;
b. jej złozenie stanovui czyn nieuczciwe; konkurenc,ji w rozumieniu przepisrw

o zv;aiczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. zawiera raząco lliskącenę |ub koszt w stosunku cio pzedmiotu zamowienia;
d. została złażana przez ti,lykonawcę wykiuczonego z udz!ału ,i/ postępowaniu o udzielenie zamowienia;
e. zawiera błędy w obIiczeniu ceny lub kosztu;
f. wykonawca w terminie 3 Cni od dnia doręczenia zawiadornienia nie zgoć,ził się na poprawienie omyłki, o

ktorej mowa w Rozdzia|e Xl pkt, 7 iit. c) niniejszego zapytania ofertowego;

E wykonawca nie wyraził zgcdy na przecjłuzenie termini; związania ofertą
n, jest niewazna na podstawie odrębnycn pi"zepisov,;

7 , leżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunkcw udziału w postępowaniu, oświadczenia o
braku poostaw do wykluczenia z pcstępowania, oświadczeń lub dokumenlow poiwierdzających, ze
Wykonawca nie podleEa wykiuczeniu z udziału w oostępowaniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu

oraz że oferowane roboty spełniają wynnagania okreśione przez Zamawiającego, oświadczenia iub

dokumeniy sa nlekompietne, zawierala błedy iub bucjza wskazane przez Zamawiajacego waipiivłości,
Zarnawiający wezwie do ich złozenia, uzupełnlenia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba ze mirno icn złożenta, ilzupełnienia lub poprawienia Iub udzielenia wyjaśnień
ofefta Wykonawcy podlega oCrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie postępowania,

8. Jezelj Wykonawca nie złażyl wymaganych pełnomccnlctw aibo złozyłwadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złozenia w terminie pzez siebie lvskazanyni, chyba ze mlmo ich złożenia ofeńa Wykonawcy
pod leg a od i,zuceniu albo konieczne byłoby un ie,,vaznien ie postępowania,

9, Zamawiający powiadomi Wykonar,ntcow o odzuceniu ofefty.

1C. Zamawiający powiadomi Wykonarłcow 0 ĄlkItjg7gniu z postępowania,

Ki e r ołl n i k Za m aw i aj ąceg o lub csoóa u povł ażn io n a )

zalacznikl:
l . FormLilarz ofertowy,
'iA Przedmlar roboi
1 B Specyfikacia techniczna odbioru i wykonania robó!
1C SSI malarskle
). 0światjczenie dctyczące spełnienia warunków udzlafu w pcstepowaniu,
J. aswiadczenle dotycza.ce przesłanek wykluczenta z postępowania,
-}. Wykaz osób
5 . Wzór umcwy,
ó. aś\ltjadczenie oferenta - RCDa
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