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DGK-rV.271.89.2021

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU

Zaprasztm do zloienia oferty na uTkonanie uslugi, o warto5ci zam6wienia powyiej
l0 000 zl netto do kwoty mniejszej niZ 130 000 zl netto

Bialystok,

l. Opis przedmiotu zam6wienia:
l) Przedmiotem zam6wienia jest ustawienie i udekorowanie 21"wej choinki Swi4tecznej.
2) Zal,res zam6wienia obejmuje:

a) Ustawienie 2ywego 6wierka:
- wycigcie, zaladunek i transport Swierka o wysokodci ok. 11 m znajduj4cego

sig na posesji przy ul. Grodzieriskiej 57 w Wasilkowie k. Bialegostoku
- uporz4dkowanie miejsca po wycince;
- ustawienie przedmiotowego Swierka we wskazanym przez przedstawiciela

Zamawiajqcego miejscu przy ul. Rynek Kodciuszki (Plac Miejski) do dnia
26.11.2021r. (Wykonawca mo2e ustawi6 6wierk we wczeSniejszym terminie,
jednak odbi6r tych prac nast4pi w dniu 26.1i.2021 r.).

b) Udekorowanie dwierka do dnia 26. 1 1 .2021 r. lampkami choinkowymi typu LED
w iloSci od 100 do 120 komplet6w o dlugodci 12 m kuldy. Koszt zakupu b4d2
wypo2yczenia przedmiotowych lampek na okres ekspozycji lezy po stronie
Wykonawcy (Wykonawca mo2e udekorowai Swierk we wczeSniejszym terminie,
jednak odbi6r tych prac nastqpi w dniu 26.1 1.2021 r.):
- podlqczenie zamontowanych element6w dekoracyjnych do linii

o6wietleniowej Wykonawca winien wykona6 w porozumieniu i z 'tdzialem
konserwatora oSwietlenia ulicmego oraz wlaiciciela wzqdzeh
odwietleniowych;

- Swierk na ul. Rynek Ko5ciuszki (Plac Miejski) wraz ze zdobiqcymi
go dekoracjami oSwietlenio*Tmi powinien zostad przygotowany
do uroczystego uruchomienia przez Prerydenta Miasta Bialegostoku
jednym ozdobnym wlqcznikiem zaakceptowanym przez przedstawiciela
Zamawiajqcego. (Przedstawiciel Zamawiajqcego poinformuje
Wykonawcg o dokladnym terminie urocrysto6ci za6wiecenia Swiatelek na
choince);

- Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo przesunigcia terminu ustawienia
oraz udekorowania Swierka na datg p6irrt€1s24. O powyzszej zmianie
Zamawiaj1cy poinformuje Wykonawcg najp62niej 23.1 1.2021 t.

3) Biezqca pielggnacja Swierka oraz konserwacja element6w dekoracyjnych:
a) kazdego dnia ekspozycji Wykonawca dokona kontroli przedmiotowego Swierka

oraz dzialafi pielggnacyjnych, w tym:
- w razie koniecznoici (niestabilnoS6 Swierka) zamocuje liny odci4gowe;
- uzupelni brakujqce galgzie w celu poprawy efektu estetycmego;

b) kazdego dnia ekspozycji Wykonawca dokona kontroli wszystkich element6w
dekoracji w zakresie poprawnego oraz bezpiecmego jej funkcjonowania,
w trakcie niniejszego przegl4du nale2y oceni6 stan technicmy zamocowari
mechanicznych oraz bezpieczeristwo pod wzglgdem elellrycznym;



c) Wykonawca zobowi4zany jest do utrzymania lampek choinkowych w sprawnoSci,
a w razie ich uszkodzenia dokonania ich naprawy wlasnym staraniem i na wlasny
koszt;

d) w czasie ekspozycji Wykonawca zobowipany jest utrzymai w sprawno5ci
wszystkie elementy mechaniczne i zamocowania element6w dekoracji;
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia naleZy dokona6 naprawy wlasnym
staraniem i na wlasny koszt;

e) wszystkie materialy eksploatacyjne (zar6wki, puszki, kable) niezbgdne
do poprawnej pracy ekspozycji, Wykonawca zapewnia wlasnym staraniem
i na wlasny koszt;

i) w przypadkn zriszczei spowodowanych wandalizmem, k:adziel1, zi awiskami
pogodowymi lub kt6rych przyczylq byl wypadek drogowy, Wykonawca
zobowipanl, jest powiadomie Zamawiaj1ceeo o zaistnialej sltuacj i oraz
w przypadku zagrozeria 2ycia lub zdrowia - niezwlocznie ztro2yd meldunek
policji, jednak nie p6zniej niz w ci4gu 24 godz. od momentu, w kt6rym
Wykonawca dowiedzial sig o powstalej szkodzie. Prace zwi4zane z usuwaniem
skutk6w powy2szych uszkodzeri , WadzieZy , zj awisk pogodowy chb4dt zttiszczei
wchodzE w zakes prac konserwacyjnych.

4) Zdjgcie ze Swierka wszystkich element6w dekoracyj nych.
a) 02.02.2022 r.jest datq ostatecznego zdjgcia dekoracj i Swi4tecznych, mo2liwejest

wskazanie przez Zamawiaj4cego wczeSniej szego terminu zdj gcia dekoracji.
b) Usunigcie przedmiotowego Swierka po okresie ekspozycji w terminie wskazanym

przez przedstafrciela Zamawiajqcego (nie p6zniej rriz do 02.02.2022 r.) oraz jego
utylizacj a.

c) Zdjgcie ze Swierka wszystkich element6w dekoracyjnych oraz jego usunigcie
powinno nast4pi6 w ci4gu 3 dni od uzyskania informacji od przedstawiciela
Zamawiajqcego o koniecmodci wykonania powylszych dzialah.

5) W przypadku uszkodzenia przedmiotowego Swierka z winy Wykonawcy, ten
zobowi4zany j est do zapewnienia innego Swierka o min. 1 I m wysokoSci, po uprzedniej
jego akceptacji przez przedstawicieli Zamawiaj4cego (dojazd Zamawiaj4cego
do wskazanego miejsca zapewni Wykonawca na wlasny koszt). Zastgpczy Swierk
bgd4cy przedmiotem zam6wienia musi pochodzii z legalnego 2r6dla,
na podwiadczenie kt6rego, Wykonawca ma obowi4zek posiada6 stosowne dokumenty
i udostgpni6 je przedstawicielowi Zamawiil4cego najego proSbg:
a) w przypadku drzew pozyskiwmych z teren6w leSnych naleZy przedstawid

dokument legalno3ci - asygnatg b4dZ Swiadectwo legalnoSci pozyskania
- wystawiony przez wladciwe miejscowo Nadle6nictwo;

b) w pr4padku drzew pozyskiwanych z teren6w nielednych niezbgdne jest
dokonanie zgloszenia (w przypadku drzew, kt6re rosn4 na nieruchomodciach
stanowi4cych wlasnoS6 os6b fizycznych i s4 usuwane na cele niezwi4zane
z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej) lub uzyskania decyzli zezwalaj4cej
na usunigcie drzewa wystawione przez wla3ciwy miejscowo Urz4d Gminy.

Kod CPV 50800000-3 R62ne uslugi w zakresie napraw i konserwacji

2. Termin realizacji zam6wienia: od dnia zawarcia umony do dnia 02.02.2022 r., w tym:
1) do dnia 26.1 1.2021 r. - ustawienie Swierka oraz udekorowanie lampkami
choinkowymi;
2) w terminie wskazanym przez Zamawiaj4cego (nie p6zniej niz do dnia 02.02.2022 r.
zdjgcie dekoracji Swi4tecznych oraz usunigcie i utylizacja 6wierka.
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3. Kryteria oceny ofe(: cena 100 %o

l) Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta zawieraj 4ca najni2sz4 ceng ofertow4 brutto.
2) Jeheli nie bgdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniej szej z uwagi na to, Ze Wykonawcy

zloL4 oferty o takiej samej cenie - Zamawiajqcy wezwie tych Wykonawc6w do zlozenia
dodatkowych ofert cenowych.

4. Warunki udzialu - nie dotyczy
5. Wymagane dokumenty w ofercie:

1) formularz ofertowy zatierajqcy ceng ofertowq brutto za realizacjg zam6wienia
uwzglgdniaj4c4 nale2ny podatek VAT (zal4cznik nr 2 do ogloszenia o zamriwieniu),

2) pelnomocnictwo -jezeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych,

3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udziah (je2eti dotyczy), nie dotyczy
4) inne dokumenly (jezeli dotyczy). n ie dotyczy

6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5. winny byi sporz4dzone w jgzyku polskim, podpisane
wlasnorgcznie przez osobg upowainion4 do reprezentowania wykonawcy na zewn4trz
i przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okreSlony w pkt 7.

7. Ofertg nale2y przeslai poczt4 elektronicznq na adres: dek(4)um.bialr-stok.pl do dnia
J2..110.20.2/.... r. do sodz.// : OO

8. Wykonawca moie zto2y(, tylko jedn4 ofertg.
9. Zamawiaj4cy po otwarciu ofert opublikuje na stronie intemetowej Zanawial4cego

w Biuletynie Informacji Publicznej informac.ig o zlozonych ofertach w zakresie nazw
wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.

10. Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwoii przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcq, kt6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniej sza.

I 1 . Osob4 do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Pawel Kondel, tel. (85) 879 7334, e- mail: dsk@um.bialystok.pl

12. Zanairaj4cy odrzuci ofertg w okolicznoSciach oke6lonych w g 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wierl publicznych o wartoSci mniejszej niZ kwota
130 000 ztotych netto, stanowiqcego zal4cznik nr 2 do Zuzqdzenia Prezydenta Miasta
Bialegostoku nr 9ll2l z dnia 9lutego 2021 r., z zastrzezeniem pkt-u 14.

13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moae 24dat od Wykonawc6w wyja(nieri
dotycz4cych oferty. W przypadku niekompletnodci dokument6w potwierdzajqcych
spelnianie warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz w zakesie pelnomocnictwa,
Zamawiajqcy wezwie do ich uzupelnienia.

14. Zamawiaj4cy poprawi w tre(ci oferty:
1) oczyrviste omylki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci olerty z tredci4 ogloszenia o zam6wieniu,

niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tre5ci, je2eli Wykonawca wyrazi zgodg na ich
poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym Wykonawca, kt6rego oferta zostala poprawiona.
15. Zanawiaj4cy dokona wyboru oferty Wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie w),magania

okedlone w ogloszeniu o zam6wieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zaslrze2eniem
pkt 16.

I 6. W uzasadnionych okolicznodciach Zamawiaj4cy uniewaZni postgpowanie.
17. Informacj 9 o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy opublikuje na stronie intemetowej

Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej.
18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu Wykonawcy na warunkach okre6lonych

w projekcie umowy stanowi4cym za\qcznik nr I do ogloszenia.
19. W sprawach nieuregulowanych w ogloszeniu o zam6wieniu zastosowanie maj4 zapisy

Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych o wartoSci mniejszej ni2 kwota 130 000



zlotych netto stanowi4cego zal4cznik Nr 2 do zarz4dzenia Nr91/21 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 9 lutego 2021 r.

20. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (obowi4zujqca klauzura RODO):
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dlrekq"wy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1

22016r., sprost. Dz. Urz. UE Ll27 s.2 22018 r.), zwanego RODO, informujg, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Prezydent Miasta Biategostoku,

Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku,

ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi d urn.bial stok.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO

w celu zawarcia umowy na podstawie zlo2on€1 oferty oraz na podstawie art. 6.
ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty
(np. kwalifikacje i doiwiadczenie oferenta) lub ulatwienia kontaktu z oferentem;

4) dane osobowe mogq byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostgp do informacji publicznej), a taliZe podmiotom przetwarzajqcym dane
na podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego
postgpowania: administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie
prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;

5) Pani,/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okes wynikaj4cy z przepis6w
prawa dotycz4cych archiwizacji, tj. przez okes 5 lat;

6) podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai moze
uznaniem oferty za niewa2n4, moZe uniemo2liwi6 Zamawiaj4cemu dokonanie
oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy
do naleftego wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postgpowania lub odrzucenie jego oferty;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b9d4 podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan prawo dostgpu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie
mo2e skutko$'a6 zmian4 wyniku postgpowania oraz zmian4 postanowieri umowy),
sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunigcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy
uzna Pani/Pan, 2e przet:warzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
narusza przepisy RODO;

9) osobie, kt6rej dane dotycz4, przysluguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

(podpis Kierc\alniko Zanavriajqcego/ jego
Zas t g pcy/Se be t arz a/ os o by upow aini onej )

Zalqczniki:
1) Zal4cznik nr I - Projekt umowy
2) Zal4cznik nr 2 - Formularz ofertowy
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