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MOGI-OSZENIE

O ZAM6WIENIU*

Zapraszamdozlo2eniaofertynawykonanie@uslugi*'
o warto5ci zam6wienia powyiej
netto

l0 000 zl netto do kwoty mniejszej ni2 130 000 zlotych

1. Opis przedmiotu zam6wienia:
1) Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie dokumentacji projektowej-,,Zielonej sfiefy
relaksu na ul. Lipowej" la terenie miasta Bialegostoku. Inwestycja dotyczy dzialki o nr
geod, 1633/1 w obr. 11 Sr6dmieicie stanowi4cej fragment pasa drogowego ul. Lipowej w
Bialymstoku i powinna byi realizowana w p6lnocno-zachodniej czg6ci przedmiotowej
dzialki, w s4siedzlwie skrzyZowania ul. Lipowej i ul. Czgstochowskiej oraz wejScia do
sklepu muzycznego ,,Riff' przy wykorzystaniu na ten cel powierzchni o wymiarach max
4,2 x 15,0 m.
2) SzczegSlowy zakes opracowania zawiera zal1cznik nr 2 do ogioszenia o zam6wieniu
projekt umowy.
3) Przed zlo2eniem oferty zaleca sig dokonanie wiz)'tacji miejsca inwestycj celem
dokonania oglgdzini zapoznania sig z lokalizacj4.

-
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Kod CPV - 71222000-0 Uslugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71248000-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacj4
2. Termin realizacji zam6wienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2022 r.,
w tym:
1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu do zadania: pn. ,,Zielone strefy relaksu
na ul. Lipowej" - 30 dni od dnia zawarcia umowy,
2) wykonanie projektu wykonawczego do zadania: pn. ,,Zielone strefy relaksu
na ul. Lipowej" - do dnia 1 5 grudnia2022 r.
3. Kryteria oceny ofert 1000/o cena
4. Warunki udzialu:
1) Z postgpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy wykluczy Wykonawcg
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwiganiach
w zakresie przeciwdzi .ania wspieraniu agresji na Ukaing oraz sluZ4cych ochronie
bezpieczenstwa narodowe go (Dz. U . 2 2022 r. poz. 83 5),
2) Wykonawca winien wykaza6, i2 dysponuje osob4 skierowan4 do realizacji zam6wienia
posiadaj4c4 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno5ci architektonicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca i 994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
p62n. zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze5niej
obowi4zuj4cych przepis6w.
5. Dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy,
2) pelnomocnictwo - je2eli ofertE podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rej estrowych,

3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu - o6wiadczenie wykonawcy na
formularzu ofertowym zal. Nr 1 do Ogloszenia o zam6wieniu,
4) inne dokumenty Aereli dotyczy).

6. oferta winna byi sporz4dzona w jgzyku polskim oraz podpisana przez osobg upowaznion4
do reprezentowania wykonawcy na zewn4ttz.

w formie elektronicznei (podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
-pisemnej
osobistym, lub w formie skanu dokument6w przygotowanych w formie
lub w formie elektronicznei (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufan)ryn lub podpisem osobistym,
lub pisemnie.
elektroniczn4 na adres: dgk@)um'biatvstok'pl do dnia

7. ofertg sporz4dza sig

'l1l"ffirti;1ol'Ziy."lliffi

9. Wykonawca moie zloZyt tylko jedn4 ofertg.
10. Zamawiai4cy po otwarciu ofert przedle-pee*q--ehkt+edeznq/opubliku je na stronie
internetowej Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji publiczne.j* informacjg o zlo2onych
ofertach zawierai4c4 nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsci prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawc6w, kt6rych oferty zostaly
otwarte oraz ceny za:wefle w ofertach.
I l. Zamawiajqcy prze*id+rj.e/nie przewiduje* przeprowadzenie negocjacji z wykonau,cq,
kt6rego oferta zostala rvybrana j ako najkorzystniejsza.
12. Osobq do kontaktu z wykonawcami jest:
- Pani Hanna Wojdakowska, Kamienna 17 pok. nr 212, tel.85 869 64 15, e- mail:
hwoj dakowska@um. bialystok.pl.
13. Zamawiajqcy odrzuci ofertg w okolicznoiciach okreslonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartosci mniejszej niz kwotu
130 000 zlotych netto z zastrzezeniem pkt 15).
14. zamawiil4cv w toku badania oceny ofert mo2e i4dat od wykonawc6w wyjasnieri
dotyczqcych oferty. w przypadku niekompletnosci dokument6w wymaganych w'ofercie,
Zarnawiai4cy mo2e wezwai do ich uzupelnienia, a w przypadku oferty najkorzystniej szej,
wezwie do ich uzupelnienia.
15. Zamawiaj4cy poprawi w tredci oferty:
I ) oczl"wiste omylki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omylki polegai4ce na niezgodnosci oferty z tredciq ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tre3ci, jeZeli wykonaw ca wyrazi zgodg na ich
poprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
16. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
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oke(lonewzap@/ogloszeniuozam6wieniu*,u,oparciuokry.teriaoceny

ofert, z zastrzezeniem pkt l7).
7. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewa2ni postQpowanie.
18. Jezeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako naj korzystniej sza, uchyla sig od
za:warcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zamawiai4cy mo2e wybra6 ofertg
najkorzystniejsz4 spo6r6d ofert pozostalych w postgpo*.aniu, albo uniewa2ni6
I

postgpowanie.
19. Informacjg o wyniku postgpowania Zarnawial4cy przeib-pe€*q-€i€ktroni€zf,eiopublikuje
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i publicznej*.
20. Zamawiai4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okreilonych
w proj ekcie umowy/.,rrzleeeniu+.
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sprawach nieuregulowanych w zapfaniu--efe*e+rymlogloszeniu o zam6wieniu*
zastosowanie mai4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o wartosci
mniej szej ni2 kwota 130 000 zlotych netto stanowiqcy zal4czriik Nr 1do zarz4dzenia
Nr 532122 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.
22. Inlormacj e o przetwarzaniu danych osobowych (obowiqzujqca klauzula RODO):
21.

Zgodnie z arl. 13

i
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Rady (UE) 20161679
sprawie ochrony os6b fizycznych
zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ockonie danych)
(Dz. Urz. UE L119.2016., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127.2018., str. 2, sprost. Dz. Urz.
UE L74 s.35 z 2021 r), zwanego RODO, informujg, 2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, I 5-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakesu ochrony danych osobowych mogq Paistwo kontaktowai siE
z inspektorem ochrony danych: Urzqd Miej ski
Bialymstoku, ul. Slonimska
15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79,e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzarre b9d4 na podstawie art. 6 ust. t lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie zlolonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I
lit. a (w zakesie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny
jakodciowej oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mog4 by6 uj awniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostEp do informacji publicznej), a takZe podmiotom przetwarzaj 4cym dane
na podstawie zawarlych um6w powipanych przedmiotem niniejszego
postEpowania; administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie
prywatno5ci dla os6b, kt6rych dane zostaly zawafie w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od koica roku, w kt6rym postQpowanie zostanie
zakofrczone
w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie
zam6wienia;
b) przez okes 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie
zrealizowuta
w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okeSlonych w art. 15RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okeSlonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okedlonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okeSlonych w art. 18
RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okeSlonych w art. 20 RODO.
7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowa6 moZe uznaniem
oferty za niewaZn4, moZe uniemo2li.uu:t(, Zamaviajqcemu dokonanie oceny speiniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zdolnoSci Wykonawcy do naleZl.tego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bEd4 podlegaly zauto
u podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
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dnia 27 kwietnia 2016
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Zal4cznikil.
Zal. nr I - Formularz ofertowy
Zal. nr 2 - Projekt umowy
Zal. nr 3 - Wltyczne projellowe
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