
     Załącznik Nr 5    
     Do Regulaminu zamówień publicznych

                   UMiG Staszów

      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
(wydział merytoryczny)

tel. 15 864 83 05, fax 15 864 83 04
e-mail: ........................

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie  realizowana w ramach
projektu pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów.
Rodzaj zamówienia: usługa

 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  nadzór  inwestorski  nad „Rozbudową  infrastruktury
sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II
w Czajkowie  realizowaną w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie
Gminy Staszów.
Zakres  rzeczowy  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  nadzór  inwestorski  nad  robotami
budowlanymi obejmującymi m.in.:
1) Przebudowę boiska wielofunkcyjnego 
2) Budowę piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym wraz z wyposażeniem boiska 
3) Wykonanie: chodników – dojść, instalacji elektrycznej oświetleniowej 
oraz innymi koniecznymi robotami gwarantującymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z przedmiarem robót dostępnym na stronie internetowej www.staszow.pl (zkładka BIP).
CPV:    71.52.00.00 -9 – Usługi nadzoru budowlanego

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 214 lub telefonicznie 
pod numerem tel. 15 864 83 40.
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Grzegorz Klimek – Kierownik w  Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego
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3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany  /  pożądany  termin  realizacji  zamówienia: do  dnia  zakończenia  robót  na  zadaniu
objętym nadzorem tj. do dnia 24.08.2020r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  posiadają  uprawnienia  do
nadzorowania zgodne z  przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń lub równoznaczne kwalifikacje obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Zaświadczenie
o przynależności  do właściwej  izby lub równoznaczne kwalifikacje  obowiązujące  w krajach Unii
Europejskiej,  posiadają  wiedzę  i  doświadczenie  niezbędne  do  wykonania  przedmiotowego
zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena

6. Miejsce i termin składania ofert:                                                                                                         
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, 
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr                         
(015) 864 83 04 lub ………………………… terminie do dnia 18.03.2020 r. do godz. 1200.
                 (podać adres e-mail jeżeli dopuszczono drogę elektroniczną i opisać)
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie 
internetowej www.bip.staszow.pl. 

7. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony 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,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Staszów, reprezentowana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów (ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 
83 05);
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) Podstawą przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów
prawa.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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− 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;
8) 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. 
* Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników.
**Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

     9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

            Staszów, dnia 11.03.2020r.        Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
                   (miejscowość, data)                                                        mgr Leszek Kopeć   
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