
 

Zapytanie ofertowe  

 

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na 

zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie „Przebudowa ulicy Komuny Paryskiej                        

w Namysłowie – II etap” 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej – ulicy Komuny 

Paryskiej w Namysłowie (dz. nr 983), w tym w szczególności: 

1) rozbiórka chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej, 

2) przestawienie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej, 

3) montaż krawężników kamiennych z wykonaniem ław betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej, 

4) wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem, 

5) wykonanie koryta pod chodniki, 

6) wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu, 

7) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych granitowych frakcji 0/63 mm o grubości                    

15 cm po zagęszczeniu, 

8) wykonanie chodników z kostki kamiennej granitowej o wysokości 9/11 cm na podsypce 

z kruszyny frakcji 0/4 mm z wypełnieniem spoin miałem kamiennym frakcji 0/2 mm, 

9) wykonanie chodników z płyt kamiennych granitowych  płomieniowanych o grubości                 

8 cm na podsypce z kruszyny frakcji 0/4 mm z wypełnieniem spoin miałem kamiennym 

frakcji 0/2 mm, 

10) montaż zewnętrznych stalowych wycieraczek do obuwia, 

11) rozbiórka nawierzchni jezdni z brukowca o wysokości 16/20 cm wokół studzienek 

kanalizacyjnych, 

12) wyrównanie podbudowy jezdni mieszanką betonową z wytwórni o grubości 5 cm po 

zagęszczeniu, 

13) wykonanie nawierzchni jezdni z brukowca z odzysku, 

14) wykonanie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych. 

 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego, opis techniczny (opracowanie techniczne) stanowiące załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego i pozwolenie konserwatorskie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego.  

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami), ustawą z dnia                        

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016 poz. 1570), rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2000 r. Nr. 63, poz. 735) oraz wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa 

budowlanego, obowiązującymi standardami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w ruchu drogowym 

oraz szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty                  

i aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty                  

i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu). 

Po zakończeniu robót należy wywieźć odpady i uprzątnąć plac budowy oraz teren przyległy 

do placu budowy. 
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Gwarancja 

Na roboty objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 

miesięcy, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. 

 

2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.11.2018 r. 

 

3. Kryteria oceny oferty:  
Cena – 100% 

 

4. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 16.08.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (pokój nr 12A) lub elektronicznie 

na adres e-mail henryk.miarka@namyslow.eu  

O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 

 

Sposób przygotowania oferty:  

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; dla ważności oferty należy dołączyć podpisaną 

klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 

2) oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Wykonawcy; 

3) ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „OFERTA NA 

PRZEBUDOWĘ ULICY KOMUNY PARYSKIEJ W NAMYSŁOWIE – II ETAP”, 

bądź wysłać elektronicznie na adres e-mail henryk.miarka@namyslow.eu, a w tytule 

wiadomości należy wpisać „OFERTA NA PRZEBUDOWĘ ULICY KOMUNY 

PARYSKIEJ W NAMYSŁOWIE – II ETAP”. 

 

5. Istotne warunki zamówienia: 

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego  

w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez 

wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość 

środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

 

6. Dodatkowe informacje: 

Osoby upoważnione do kontaktów: 

Henryk Miarka – tel. /77/ 419 03 54, Urząd Miejski, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 

Namysłów, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, w godz. 8:00-16:00                        

w poniedziałki oraz w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku. 

 

7. Załączniki: 

1) formularz oferty; 

2) klauzula informacyjna; 

3) przedmiar robót; 

4) opis techniczny; 

5) pozwolenie konserwatorskie. 
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........................................................... 

         (pieczątka wykonawcy) 

Gmina Namysłów 

ul. Stanisława Dubois 3 

46-100 Namysłów 

 
 

OFERTA 
 

Wykonawca: ..................................................................................................................................... 

REGON: ......................................................... NIP: ......................................................................... 

kod: .............................. miejscowość: .............................................................................................. 

województwo: .......................................................... powiat: ........................................................... 

ul. ........................................................................ nr domu ................... nr lokalu ............................ 

internet: http:// ......................................................... e-mail: ............................................................ 

numer kierunkowy ............................ tel. ........................................ fax .......................................... 

osoba do kontaktów: ................................................................. tel.:. .............................................. 

 

przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na: Przebudowę ulicy Komuny Paryskiej                         

w Namysłowie – II etap. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za kwotę 

brutto: …..................................... zł (słownie złotych: ....................................  

................................................................................................................. w tym kwota netto: 

....................................... zł (słownie złotych: .............................. 

..................................................................................................................................................... 

podatek VAT w wysokości ...................% tj. ................................ zł (słownie złotych: 

..................................................................................................................................................... 

 

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest ryczałtowe. 

3. Oświadczamy, że na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielamy gwarancji na okres                   

36 miesięcy. 

4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30.10.2018 r.  

5. Oferujemy następujące warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. 

8. Załącznikiem do niniejszej oferty jest: 

1) klauzula informacyjna. 

 

 
................................................................... 

(data i podpis  osoby  uprawnionej) 



         

KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna z Rozporządzenie 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 r., str. 1) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów, ul. Stanisława 

Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. 774190300, e-mail: urząd.miejski@namyslow.eu 

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych – prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub 

osobisty. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Adam Lupa, tel. 

+48 77 41 90 303, e-mail: adam.lupa@namyslow.eu 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do 

wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy 

oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na 

potrzeby kontroli udzielonego zamówienia w tym kontroli skarbowych.  

4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywanie innym odbiorcom poza 

tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Państwa dane nie będą przekazywanie do państw trzecich. 

6. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa 

oferty w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Komuny Paryskiej w Namysłowie                   

– II etap”. 

8. Ewentualnie zawarcia przez Państwa umowy, a także przechowywania na poczet kontroli 

przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

regulaminów. 

11. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

 1) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

 2) sprostowania danych, 

 3) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

 4) ograniczenia przetwarzania, 

 5) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera 

się  na podstawie Państwa zgody lub w związku z zawarciem z Państwem umowy). 
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12. Nie przysługuje Państwu: 

 1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

 2) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

można składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie osobiście, pocztą, faxem lub drogą 

mailową. 

13. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Miejski danych osobowych jest 

niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 

14. Podawanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia 

umowy. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

……………………………………………… 
/data i podpis osoby, której dane osobowe                                   

są przetwarzane/ 










































