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Przyrów, dnia 15.01.2021 r. 

PLP.271.1.1.2021 

Ogłoszenie stanowi zaproszenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

Ogłoszenie o wartości szacunkowej /do 130 000zł./ nie przekraczającej 

progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r. poz 2019 z późn. zm.) 

I. Zamawiający 

Gmina Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

woj. śląskie, Polska 

NIP 949-21-92-782 

tel.0 (34) 35 54 120-123 w.34 

fax.0 (34) 35 54 120 w.21 

adres poczty elektronicznej:  zamowienia@przyrow.pl 

adres strony internetowej zamawiającego:  www.bip.przyrow.akcessnet.net 

II. Przedmiot postępowania  

„Remont łazienek w budynku Urzędu Gminy w Przyrowie” - robota budowlana. 

w zakres robót wchodzi: odbicie tynków  ok. 123m2, ściany działowe 38m2, ściany karton-

gips 123,90m2, skucie nierówności 24,8m2, warstwy wyrównawcze pod posadzki ok.25m2, 

posadzki cementowe 24,8m2, ,  terakota24,8m2, , przełożenie przewodów elektrycznych 

55m, ułożenie w tynku 35m, montaż puszek -9szt , montaż opraw oświetleniowych-7 szt., 

przełożenie rurociągów odpływowych ok. 42m, montaż otulin termo., 68m, montaż 

rurociągów 42m, zaworów przelotowych 6szt.,  dodatki za podejścia dopływowe, próby 

szczelności, płukanie instalacji, rurociągi kanalizacyjne 18m- o śr 50 i 14m o śr. 110mm, 

czyszczaki 3 szt, rury wywiewne 3szt., dodatki za wykonanie podejść, montaż zestawów 

podtynkowych kpl. 5, sufity podwieszane 40m2, licowanie ścian 115m2,  montaż terakoty -

115m2,montaż baterii umywalkowych i umywalek- 4szt., montaż zlewozmywaka wraz 

z bateria, montaż szafki pod zlewozmywak, montaż drzwi szt.2, montaż przepierzenia do 

wc szt.2, montaż luster- szt.2,montaż dozowników na mydło-4szt., na papier-5szt. i ręczniki 

4szt.,  utylizacja i wywóz odpadów. 

Kod CPV: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe: 45450000-6 

III. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 01.02.2021r do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego:                                                                                                               

Urząd Gminy Przyrów 

ul. Częstochowska 7, 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 16 – sekretariat 

Otwarcie ofert odbędzie dnia 01.02.2021r o godzinie 11:05 w pok. Nr 17. 

mailto:zamowienia@przyrow.pl
file:///C:/Users/joannan/Desktop/www.bip.przyrow.akcessnet.net
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-wykonczeniowe-pozostale-7154
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Oferty należy składać w następujący sposób: fax-em lub e-mailem, kurierem,   listem 

poleconym w godzinach 7:30 – 15:00 

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 

e-mail:  zamowienia@przyrow.pl 

 

IV. Wymagania organizacyjne: 

Wykonawca wykona roboty budowlane z własnych materiałów, po uprzednim 

zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 

Ofertę należy przedstawić na podstawie uproszczonego kosztorysu ofertowego. 

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. 

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Cn/Cb x 100 x 60% + ilość punktów za okres gwarancji  = ilość punktów                                                                                                  

gdzie:                                                                                                                                                        

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,                                                                                 

Cb – cena oferty rozpatrywanej,                                          

gwarancja – 12 miesięcy – 10 punktów,                            

gwarancja – 24 miesiące – 20 punktów,                                                                                                   

gwarancja – 36 miesięcy – 40 punktów, 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 12 miesięcy. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 12 do 36 miesięcy. Zaoferowany 

przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo 

punktowany.  

Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym 

ofertom Wybór nastąpi w oparciu o cenę brutto. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i 

powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

V. Termin wykonania zamówienia: 

 rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy 

 zakończenie – 30.05.2021r.r 
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VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: 

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji 

jakości i rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy, liczonej od dnia podpisania 

protokołu odbioru robót, przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dysponują niezbędną 

wiedzą i doświadczeniem: tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej jedną robotę 

budowlaną o wartości minimum 20 tyś zł., w zakresie robót ogólnobudowlanych, 

remontowych. 

VII. Informacje dodatkowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze 

VIII. Klauzula informacyjna – RODO 

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 osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w 

Urzędzie Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przyrów możliwy jest pod 

adresem e-mail: iod@przyrow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1846, z 2020 i późn. Zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

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 udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
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7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pan dotyczących;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 **; 

9) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

10) 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. 

IX. Załączniki 

a. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1. 

b. Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik Nr 2. 

 

BIP 

uczestnicy postępowania 

a/a 

 

 

 

 

 

 

 


