MIASTO BIAI,YSTOK
( n azw a Z a m u *- i aj q c e go)

Bialystok, /)..istopad,a 2020 r

DGK-rV.271.86.2020

OGI-OSZENIE O ZAMoWIENIU

w imieniu Miasta

Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, zapraszarn
do zloZenia oI'ert na wykonanie uslugi, o wartoSci powyZej 10 000 zl brutto do kwoty
okeSlonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
Dzialaj4c

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
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.

OkreSlenie przedmiotu zamowrenla:

Cigcia pielggnacyjne i wycinka drzew oraz krzewriw na miejskich i zabytkowych
cmentarzach i miejscach pamigci w Biatymstoku
Czg5d I - Cigcia pielggnacyjne i wycinka drzew oraz krzewr5w na miejskich i
zabytkowych cmentarzach i miejscach pamigci w Bia$mstoku
CzgSd II -Cigcia pielggnacyjne i wycinka drzew oraz krzewriw na cmentarzach
wojennych w Bialymstoku
1) Zakres rzeczowy prac zawiera zal4cznlk:
a) nr 1 do ogloszenia - dotyczy CzgSci I,
b) nr 2 do ogloszenia - dotyczy CzgSci II.

Kod CPV - 77211400-6 Uslugi wycinania drzew
7 7
7 7

1 500-7 Uslugi piel ggnacj i drzew
210000-5 Uslugi pozyskiwania drewna

21

Uwaga:

Zamawiaiacy donuszcza skladanie ofert czeSciowych na ka2da cze56 zamriwienia
oddzielnie.

2.
3.

Opis wymagaii: zgodnie z projektem umowy stanowi4cym zal4cznik nr 3 do ogloszenia.
Termin realizacji zamora ienia:
l) C2956 I - od dnia 01.01.2021 r do dnia 31.12.2023 r.,
2) C2956 II - od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2020 r.
4. Krlterium wyboru: cena 100 7".
l) Za najkorzystniej sz4 zostanie tznana oferta zawieraj4ca najniZsz4 ceng ofertow4 brutto.
2) Jeieli nie bgdzie moZna wybrai oferty najkorzystniej szej z uwagi na to, 2e Wykonawcy
zloZ4 oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zloZenia
dodatkowych oferl cenowych.
3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoSi przeprowadzenia
negocj acj i z Wykonawc4, kt5ry ztozyl najkorzystniejsz4 ofertg.
5. Oferta musi byi napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowaZnion4 do
reprezentowania wykonawcy na zewnQtrz.
6. Olerta winna zawiera6: formularz ofertowy zawieralqcy ceng ofertow4 brutto za
realizacjg zam6wienia uwzglgdniaj4cE naleZny podatek VAT (1al4cznik nr 4 do
ogloszenia o zam6wieniu).
7
Olerte naleTv orzeslac ooczta elektroniczna na adres d
um.bial stok. I do dnia
..L9.'.. ri.topuia 2020 r. do sodr. ...4L;.Q9..

8.
9.

Osobami

do

kontaktu

z

wykonawcami s4:CzgSci

I - Anna Jablonowska,

tel. (85) 879 7206. Cz9S,t ll ElzbietaBaziuta tel. (85) 869 6521.
Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okreSlonych

o

zam6wieniu

lub jej treSi nie odpowiada treSci ogloszenia o

w

ogloszeniu
zam6wieniu,

z zastrze2eniem pktl0.
10. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moZe 24da( od wykonawc6w wyjaSnien
dotycz4cych oferty, a w przypadku jej niekompletnoici w zakresie wlmaganych
dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.
I l. Zamawiaj4cy poprawi w treSci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci ofefiy z treSciq ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w treSci oferty, o kt6rych ZamawiajEcy powiadomi
wykonawcg, a wykonawca wyrazi na nie zgodg jeZeli wykonawca wyrazi zgodg na
poprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg. kt6rego oferta zostala poprawiona.
12. Zamatuial4cy udzieli zam6wienia wykonawcy. kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi
najkorzystniej sz4 ofertg w oparciu kryeria wyboru okreSlone w ogloszeniu o
zam6wieniu. z zastrzeZeniem pkt 15.
13. Zamawiaj1cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania pisemni€#€*s€ffildroga
elektroniczn4 * i zamie5ci info rmacjq na stron ie intemetowej.
14. Inne postanowienia:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnia 2Tkwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r.), zwanego RODO, informujg, 2e:
I ) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w
Biallmstoku, ul. Slonimska I , 15-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Paristwo kontaktowai sig
z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,
l5-950 Bialystok, tel. 85 879 79 19. e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane bEd4 na podstawie arl. 6 ust. 1 lit. b RODO
3)
w celu zawarcia umowy na podstawie zlolonej ofefiy oraz na podstawie art. 6. ust.
1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu oferlowl'm) w celu dokonania oceny
jakoSciowej oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostqp do infomacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzaj4cym dane
na podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego
postgpowania; administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie
prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane zostary zawafie w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie
zakoficzone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie
zam6wienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od koirca roku, w kt6rym umowa zostanie
zrealizowana w przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre5lonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych. na zasadach okre6lonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okreSlonych w art. 17 RODO;
prawo
do ograniczenia ptzelwarzania, na zasadach okreSlonych w art. 18
d)
RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreSlonych 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, jednakze ich niepodanie skutkowa6 moze
uznaniem oferty za niewaZn4, moZe uniemoZliwi6 Zamawiaj4cemu dokonanie
oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoici wykonawcy
do nale2ytego wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
15. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiajqcy dopuszcza uniewa2nienie postgpowania.
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Zalqczniki:

nr I - Zakres rzeczowy prac Czgii I
nr 2 - Zakes rzeczowy prac Czgtl6 II
nr3-projektumowy
nr 4 - formularz ofertowy
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