
Załacznik Nr 5
Do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG Staszów

Staszów, dnia 19.08.2020r.

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
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (015) 864-30-05, fax (15) 864-32-61
e-mail: biuro@staszow.pl

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

„Rewitalizacja  Rynku  i  Starego  Miasta  w  Staszowie  -  Modernizacja  budynku  Ratusza  –
roboty rozbiórkowe poddasza ” 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych na poddaszu 
budynku Ratusza w Staszowie. Prace rozbiórkowe przeprowadzane są  celu dostosowania budynku 
Ratusza  do warunków zgodnie z nowym przeznaczeniem pomieszczeń.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje m. in.:
- demontaż stolarki drzwiowej oraz wykucie z muru ościeżnic drewnianych w ilości 5 szt.;
- rozebranie ścianek działowych z cegieł w ilości ok. 35,72  m2;
- demontaż armatury łazienkowej (umywalki, brodzika, wc),
oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu 
zamówienia; zgodnie z załączoną dokumentacją, tj. przedmiarem robót  oraz rysunkami (rzut 
poddasza).
Przy  określeniu  ceny  obejmującej  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia  należy  uwzględnić
niniejsze informacje oraz dane wynikające z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie.

CPV:   
45000000 - 7 – Roboty budowlane
45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

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 lub /15/864 83 35.
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
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Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

3.     Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.10.2020r.

4.  Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz
z  podaniem wartości,  przedmiotu,  daty  wykonania  i  podmiotu  na  rzecz,  którego  robota  została
wykonana, oraz załączy dowody, że robota ta została wykonana należycie:
-  co  najmniej  jedno  zamówienie,  polegające  na  wykonaniu  robót  budowlanych obejmujących
budowę / przebudowę / rozbudowę lub remont obiektu kubaturowego,
 –  Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia wraz z  ofertą dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie ww. usług (referencje, poświadczenia) (wykaz usług – zał. nr 2);
b) dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia. 
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a)  kierownik  budowy:  osoba  posiadająca uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków,
(dopuszcza się łączenie kilku funkcji  przez jedną osobę w przypadku  posiadania kilku rodzajów
uprawnień lub kwalifikacji). 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  wraz  z  ofertą  aktualnych  dokumentów
potwierdzających  ww.  wymagania; (zaświadczenie  o  przynależności  do  właściwej  izby  lub
równoznaczne kwalifikacje obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, uprawnienia) (wykaz osób –
zał. nr 3); 
c)  udzielą  gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem  zamówienia na  okres minimum 36
miesięcy, od daty ich odbioru końcowego. 

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

6. 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;
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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;
− 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.

7. 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, faksem na nr (15) 864-32-61  lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl - w terminie do dnia 25.08.2020 r. do godz 1100 .
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie
przesłana pocztą lub przekazana telefonicznie 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.

Staszów, dnia 19.08.2020r.                               
        

Z-ca Burmistrza 
             dr Ewa Kondek
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