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PLP.271.1.3.2021 

                                                                                                         Przyrów, dnia 13.04.2021r 

 

Ogłoszenie stanowi zaproszenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

Ogłoszenie o wartości szacunkowej /do 130 000 zł./ 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. Przedmiotem postępowania jest:  
„Dobudowa instalacji oświetlenia ulicznego od istniejącej linii niskiego 
napięcia w miejscowości Zalesice ul. Mokra, gm. Przyrów dz. nr 
232,234,213,179” - robota budowlana. 

w zakres robót wchodzi: wykopy mechaniczne, montaż trzech słupów z żerdzi wirowanych 

dwa o długości do 10,5m i jeden o długości do 10,5/6m, montaż 0,160km, przewodów 

izolowanych nn typu AsXsn lub podobnych o przekroju 2x25mm2, montaż trzech sztuk 

wysięgników rurowych o masie do 15kg., montaż trzech opraw typu LED na wysięgniku, 

montaż trzech kompletów przewodów do opraw wciąganych w rury, wysięgniki 1m., montaż 

dwóch sztuk ogranicznika przepięć z przewodów izolowanych, montaż trzech sztuk 

konstrukcji stalowych i osprzętu linii – bezpiecznik, montaż dziesięciu metrów uziomów 

poziomych w wykopie o głębokości do 0,6m., mechaniczne pogrążanie uziomów 

pionowych prętowych w gruncie – 10m., badania i pomiary instalacji uziemiającej, wytyczne 

i inwentaryzacja geodezyjna . 

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz postanowienia dotyczące zamówienia, zostały 

określone w załącznikach do ogłoszenia tj: dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze 

robót. 

Kod CPV:  

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
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III. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 29.04.2021r do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego:                                                                                                               

Urząd Gminy Przyrów 

ul. Częstochowska 7, 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 16 – sekretariat 

Oferty należy składać w następujący sposób: osobiście do skrzynki podawczej przy wejściu 

do UG, kurierem, listem poleconym w godzinach 7:30 – 15:00, lub przesłać drogą 

elektroniczną jako wyraźny skan podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami 

na adres e-mail:  zamowienia@przyrow.pl  . 

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania oraz danymi 

oferenta. Podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu 

wykonawcy tj; składania oświadczeń woli z godnie z KRS lub decyzją o działalności 

gospodarczej, opatrzona czytelnym podpisem, lub pieczątkami imiennymi. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Otwarcie ofert odbędzie dnia 29.04.2021r o godzinie 11:05 w pok. Nr 17. 

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. Kryterium cenowe: 

Kryterium oceny jest cena oferty. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację 

całego zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający 

uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. 

1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów, w oparciu o ustaloną 

niżej punktację: 

punktacja: 0 – 100, 

gdzie: 100% = 100 pkt. 

2) Za najkorzystniejszą z ofert zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej: 

- Kryterium: Cena – waga 100% 

Za cenę oferty przyjmuje się wartość brutto (z podatkiem VAT). 

3) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana 

zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. 

4) Zastosowane własne wzory do obliczania punktowego: 

Punkty za kryterium: Cena (C) – waga 100%, zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

C = (najniższa oferowana cena : cena oferty badanej) x 100 x 100% = ilość punktów. 
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5) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

6) Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów – w oparciu o ustalone 

wyżej kryterium – zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty sklasyfikowane 

zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

V. Termin wykonania zamówienia: 

• rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy 

• zakończenie – 30.06.2021r.r 

VI. Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem 

na min.36 miesięcy. 

2. Wszelkie wyroby (materiały, urządzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotu umowy muszą: 

• spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepisów z nią 

związanych, 

• być dopuszczone do obrotu oraz do powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie i na dowód tego posiadać odpowiednie dokumenty wymagane przez 

właściwe przepisy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania wyrobów 

niezgodnych z Umową i z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego   

etapie bez podania przyczyny. 

5. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

VII. 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”; 
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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; 

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. 

VIII. Załączniki: 

a. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1. 

b. Wzór umowy - Załącznik Nr 2 

 

 

BIP 

uczestnicy postępowania 

a/a 

 

 

                                                                              Zatwierdzam 

                                                                                    Kierownik Zamawiającego 

 

 


