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ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,oFHTMAoo w Pobiednej zaprasrua
Do ńożenia oferty na: Przebudowę ocryszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ,'FATMA" }v m. Pobiednej.
Ofertę należy ńożyć w języku polskim w formie pisemnej w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej
,rFatma" w Pobiednej ul. Nowomiejska 4, 59-820 Pobiednao lub przesłać poańą w terminie do
dnia 21 listopada 2018 r. do godziny 14:00.
Godzina i miejsce otwarcia ofeń: Otwarcie ofeń odbędzie się w dniu 21 listopada 2018
2018r. o godz. 15:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,tr'ATMA'n uL Nowomiejska 4, 59-820
pobiedna sala obrad.
Oferent może ńoĘć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym zŃącmik nr
zaproszenia,

l

do niniejszego

L Kryteńa wyboru najkorzystnieiszej oferĘv:
- waga 6O0ń
1. Cena

Ofertą najkorzystniejszą będzie ofertą która otrą.rna największą ilośćpunktów wg wzoru:
Sposób obliczenia XC:
= cena (brutto) najniższa
cena (brutto) badanej ofeĘ x 60 pkt x 100%

XC

ż. Gwmancja

W or4upadku

- waga 40Yo

Długośćgwarancji

Liczba zdobyĘch pun któw

36 m-cy

0 pkt

48 m-cy

l0 pkt

60 m-cy

20 pkt

7żm-ce

30 pkt

nodania wartości nośrednich miedĄv graniczn},mi wnikami, Zamawiąjaq) w celu ocęnv
be&ie oodąne wartośęi pośrednie zaolcraqlał w doł do niższego wniku.

ąferł

Udzielenie gwarancji niższej niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferĘ, a podanie gwarancji dłuż*zej niż
72 miesiące spowoduje przyjęcie do oceny oferty okresu 72 miesięcy.
ZamavliĄący dokona wyliczenia punktów dla danej Oferty,, zakażde kryterium. Ocenę końcową Oferty stanowi
suma punktów przynlarrych za wszystkie kyteria wynienione }yyżej.

Za

ofertę najkorzystniej sząZamawiający uzna ofertę z największą ilością punlrilów.

Warunkiem udziału w prowadzonym naborze ofeń jest:
a) Wykazanie się doświadczeniem w wykonywaniu kanalizacji ściekowejlub oczyszczalni ścieków. Warunek
zostanie azfiany za spehiony jeźeli wykonawca wykaże, ż§ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy * w tym okresie, wykonał co

najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie oraz rozbudowie kanalizacji ściekowej

lub oczyszczalni ścieków o wartościrobót nie mniejszej niż 400 000 zł brutto, z zńączeniem dokumentów
c4 @ roboty budowlane zostaĘ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

potwierdzających,

W

łł*

b)

prawidłowo ukończone,

Dysponowanie

osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w
z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.U. z 20t6 r. poz, 290 z późn. zm.) lub

rozumieniu ustawy Prawo budowlane

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulĘi oraz ustawy 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów or.rz inżynierów budownictwa (tj. Dz,U. z2a14 r., poz.768), a w

szczególności osoby po§iadające uprawnienia budowlane

c)

do kierowania i nadzorowania robotami
i urądzeń; oczyszczalni ścieków -

bndowlanymi w specjalności sieci kanalizacyjnejo instalacji
kierownik budowy,

Posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalnościgospodarczej. Warunek zostanię uznany za
spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę
gwarancyjną nie mniejsą

ńż 400

000 zł.

II. Opis nrzedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa oczyszczalni ścieków i

1.

kanalizacji sanitarnej dla budynków

§półdzielni Mieszkaniowej ,,MTMA" w m. Pobiednej.
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja techniczra tj,: pĄekt budowlany stanowiący
załącmk do zaproszenia ofertowego. Przedmiar robót dla zainteresowanych oferentów do ww prac będzie
przesfana e-mailem po wcześniejsąrm zgłoszeniu uzyskania takiej dokumentacji od spółdzielni na skrzyŃę e-

mail smfatma@pocźa.internetdsl.pl.

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieśćzabezpieczenie nalefiego wykonania umowy w
wysokości3% wartości brutto zaoferowanej w ńożanej ofercie.
SzczegóĘ doĘczące wykonania i rozliczenia robót zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do
zaproszenia ofertowego.
Po zakończeniu zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą orcz
dostarczyó wszelkie niezbędne dokumenĘ wymagane przepisami ustawy Prawo budowlarre zdnia7 lipca 1994 (tj.
Dz. U, z2aśr.paz.290 zpóźn.zrn.),

2.

Termin zakończenia zadania: 30 paź.dziernik 2019r.
okolicmościach)

III. Wraz z ofeńą

,
2.
l

3,
4,
5.

(z

możliwościąprzedłużenia w uzasadnionych

naleł zlożvć:

$/ykaz robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, zgodni e z zńącmilłtem nr 2 do oferly,
Kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej, instalacjilltz$zeń oczyszczalni ścieków.
Kserokopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalnościgospodarczej,
Kserokopie odpisu z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej,
Uproszczonego kosztorysu ofertowego.

i

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Faństwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowomiejskiej 4 lub pod
nrrmerem telefonu 75 7845150.

Osoba do kontaktu: Marek SOCHA

Zanavłialący poinformuje na piśmie, w formie telefoniczrej lub pocztą elektroniczrrą ofereną którego oferta zostanie
wybrana.

ZanawiĄący dopuszcza możliwośćunieważnienia postępowania lub odsĘpienia od zawarcia rrmowy w każdym czasie
bez podawan ia przy czyny,

IY. Klauzula informacvina

-RODO:
l. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

podstawie aft. 13 ust, l i ust. 2 toąorr,ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (W) 20161679 z
ż7,4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycmych w związku zprzetwarzafliemdanychosobowychi w sprawie

Na

swobodnego przepływu takich

danych

oraz uchylenia

dyreĘwy 95l46/WE (dalej:RODO), informuję,że:

Administrator danych:
Administratorem PanilPana danych osoborryych zbipranych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FATMA" w Pobiednej ul,
2.

Nowomiej sk a 4, 59 -820 Pobiedna, j est Zuąd Spółdzielni,
e-mail: smfatma@poczta.internetdsl.p1. tel. 75 78 45 l50

q/&

3. Cele przetwarzania danych osobowych otaz

podstawa

prevna

przetwarzania:

kzętwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy na wykonanie zńanię pn: Przebudowa oczyszczalni
ścieków i kanalŁacji sanitarnej dla budynków §półdzielni Mieszkaniowej ,,FATMA'w m. Pobiednej. (Podstawa
zart. 6 ust 1 lit. b i c Rozporądzenia Parlamerńr Europejskiego i Rady (IJE) 20l6l6'l9UB z27.a4.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizyczrych w zlviąrku z ptzetwarzałiem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporądzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) -- dalej RODO;
_

w celach archiwalnych (dowodowych) będących rca|izacją obowiązku prawnego ciąĘcego na administratorze

-

w

(aft.6 ust, 1 lit, f RODO);

celu

ewentualnego ustalenią dochodzenia

lub obrony przed raszczeniami bęĘcego realizacją
l lit, f RODO);

naszego

prawnie uzasadnionego interesu (podstawa art. 6 ust.

- gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ptzetvłarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbię określonychcelów np. przetwarzanie wizeruŃu w postaci fotografii wykonywanych podczas
wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, ptzetwarzanle danych osobowych w
procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

_w celu niezbędnym do ochrony żrywotnych interesów osoby, której dane dotycą lub innej osoby fieycanej
(podstawa z art. 6ust.1 lit,e RODO)

Okres przechowywania danych osobowych:
bęĄ przełwarzene przez okres, nieńędny do realizacji celu przetwarzania
zgodnie z u§tawą z dnia l41ipca1983r, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.

Dane osobowe

i

przechowywane

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani,Ean prawo dostępu do treściswoich danych osoborvych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oruz rrawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofirięcia ąńy w dowolnyn
momencie bez wpĘwu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych orae prawo do
5.

wnięsienia sprzeciwu wobec przetwarzania PanilPana danych osobowych.
6.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

7.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Przysługuje PanilPanu prawo wniesienia skargi do Orgarru Nadzorczego gdy uzna Pani,/Pan, Łprzntwatzanie danych
osobowych PanilPana dotycących narusza przepisy RODO.

Podanie Wzez PaniąFana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów,
ich niepodanie będzie skutkowało brakiem moźliwościwykonania zadań ataz
obowiązków prawnych ciąĘcych na administratorze.
8.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; na§zym parblerom, czyli firmom, z którymi
wspóĘracujemy łącąc produĘ lub usługi. Do danych mogą teź mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty
przstwwzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatycane, likwidatarzy szkód, wykonawcy usług w ramach
likrvidacji szkód.

9.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do pństwa trzeciego/organizacji
10.

ZautomaĘzowane podej mowanie decyzji, profilowanie:

PanilPana dane osobowe nie
nie będą profilowane.

bęĘ ptze,tvłarzane w

Y.Zalączniki

Formularz ofertowy wykonawcy

5półdzielnia Mieszkaniowa
'FATMA" y|
|obiednej

PREZęlulMĄDu
MarekSocha

- zń

sposób zautoftatymwany

nr l

ffi^

Z-cA PREZESA ZARąIJt

międzynarodowej.

i

