
 Przyrów, dnia 08.08.2019r
Nr PLP.271.1.4.2019
                                                       
                                                                                                                  

        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający
       Gmina Przyrów 
       ul. Częstochowska 7 
       42-248 Przyrów

II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia2004r. 
Prawo zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  
zdewastowanego istniejącego budynku jednopoziomowego po byłej zlewni mleka, 
wybudowanego w roku 1965r., usytuowanego na dz. nr ewid. 1000/4 w miejscowości 
Przyrów ul. Lelowska, obręb: Przyrów.
Rozbiórka zostanie wykonana na  podstawie  decyzji Starosty  Powiatowego  w  
Częstochowie  nr 1175/2019 z  dnia  01.08.2019 r.  
Dane budynku:
Budynek jednopoziomowy po byłej zlewni mleka, wybudowany w roku 1965, 
powierzchnia zabudowy: 261,0 m².,o konstrukcji betonowej i ceglanej, działka na której 
zlokalizowany jest budynek posiada dostęp do drogi publicznej. Teren w otoczeniu 
budynku przeznaczonego do rozbiórki jest ogrodzony.
 Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim kontakcie 
telefonicznym.  

Zakres robót: Wykonawca  robót  rozbiórkowych  zobowiązany  będzie  do  wykonywania  
prac  zgodnie  z obowiązującymi przepisami tj.-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy
Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  teren  w  otoczeniu  budynku  należy  ogrodzić  oraz 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Budynek należy rozebrać do poziomu terenu, 
Elementy gruzu  z  rozbiórki  należy  wywieźć  na wskazany przez Zamawiającego teren w 
odległości ok. 3km. Napotkane elementy stalowe do odzysku we własnym zakresie.                
Ubytki gruntu  powstałe  po  rozbiórce  należy  wypełnić ziemią i wyrównać do istniejącego 
poziomu gruntu. Ogrodzenie ustawione na okres rozbiórki należy rozebrać i wywieźć, teren 
działek uporządkować. 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane  przez  okoliczności,  aby  nie  naruszać  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących z terenem rozbiórki oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca  zostanie  obciążony  kosztami  napraw  
uszkodzeń  powstałych  w  wyniku prowadzonych prac.
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IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
V. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  sposobu  dokonywania  oceny 
spełniania tych warunków. Zamawiający nie ustanawia warunku udziału w postępowaniu.
VI. Wykaz dokumentów
1.Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z formularzem cenowym, którego wzór
stanowi załącznik nr 1i 3.
2.Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, 
jeżeli zamawiający nie może uzyskać tej informacji z powszechnie dostępnych rejestrów 
internetowych, np.  pełnomocnictwo  (w  formie  oryginału  lub  kopii  potwierdzonej  za 
zgodność z oryginałem).
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się. 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
 stanowisko -  inspektor                                                                                                                
imię i nazwisko – Joanna Nowakowska
 tel. 34 35 54 120 w.34, fax.  34 35 54 120 w.21                                
 w terminach 7:30 – 15:00
VIII. Oferty należy składać pocztą tradycyjna, kurierem, osobiście, lub pocztą elektroniczną
na adres: zamówienia@przyrow.pl, do dnia: 19.08.2019r do godz. 09:00., 
w siedzibie zamawiającego:
 Urząd Gminy Przyrów 
ul. Częstochowska 7 42-248 Przyrów 
Pokój nr 16 – sekretariat 
w oznakowanej kopercie z adnotacją oferta na ,,Rozbiórka  zdewastowanego istniejącego 
budynku jednopoziomowego po byłej zlewni mleka w Przyrowie”,
Otwarcie ofert odbędzie dnia 19.08.2019r o godzinie 09:05 w pok. Nr 17.  
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.przyrow.pl  oraz przekazane 
wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: fax-em lub e-mailem
 IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). cena netto i brutto. Cenę za 
zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym 
stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
2.Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Powinna obejmować wynagrodzenie 
za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę oraz  sprawdzenie 
warunków wykonania zamówienia w terenie. 
3.  Za  ustalenie  ilości  robót  oraz  za  sposób  przeprowadzenia  na  tej  podstawie  kalkulacji
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca.
 X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 
najniższej ceny.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu udzielenia zamówienia 1. Informację  o  dokonaniu  wyboru  Wykonawcy  Zamawiający 
zamieści  na  stronie internetowej www.przyrow.pl.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
3.  W  przypadku  gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XII. Pozostałe informacje 
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1.W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może,  przed  upływem  terminu składania  
ofert,  zmienić  zapytanie  ofertowe.  Zmienione  zapytanie  ofertowe Zamawiający umieści 
na stronie internetowej.
2.Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
3.W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  potencjalnych 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.
4.Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6.Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia postępowanie  bez wskazania 
przyczyny.
7.Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku gdy:
7.1. nie została złożona żadna oferta,
7.2. cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na 
realizację zamówienia,
7.3. zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było 
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia ważnej umowy.
8.Informację o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy Zamawiający umieści na 
internetowej  www.przyrow.pl  oraz  przekaże  e-mailem Wykonawcom,  którzy  złożyli 
oferty.
9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod 
warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.
XIII. 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”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Przyrów z siedzibą: ul. Częstochowska 7, 
42-248 Przyrów
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych
może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Przyrów pod adresem
e mail: iod@przyrow.pl.
 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty 
uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane 
będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) 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 **;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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

Załączniki:
1. Formularz cenowy -  załącznik nr 1                                                                                          
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Formularz ofertowy-  załącznik nr 3       

BIP
a/a
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