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Bialystok, ...................2021 r.
MIASTO BIAI,YSTOK
(nazwd Zama\t iajqcego)
DGK-tV.271.25.2021
(znak sprawyl

Biuletyn Informacji Publicznej

T PYTANIE

EPERTEWF/OGI-OSZENIE O ZAM6WIENIU*

Zapraszam do zlo2enia oferty na wykonanie roboty btdo*Ianei / dostawy /-u**ugi*,
o wartoSci zam6wienia powyiej 10 000 zl netto do kwoty mniejszej nii 130 000 zlotych
netto

1.

2.
3.

t)pis przedmiotu zam6wienia:
1 . Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 2 700 sn. flag z tkaniny poliestrowej
wyposa'Zonych w drzewce, zgodnie z poniZsz4 specyfikacj4:
1) flagi z tkaniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej nil l1O glm2,
2) boki flag wykonane podw6jnym szwem-stebn6wk4,
3) flagi bialo-czerwone o wymiarach 0,50 m x 0,80 m tolerancja +l- 2%o (wymiar
0,50 m przy drzewcu), usztlte z dw6ch r6wnoleglych pas6w o r6wnej wielkoSci,
4) flagi wyposa2one w drzewce o przekrojt f1- 22 mm i dlugo6ci 1,30 m,
5) flagi po*inny b1i naci4gnigte na drzewce i zamocowane. np. zszywkami
tapicerskimi, minimum w 3 miejscach.
2. Dostarczony przedmiot zam6wienia ma byi nowy, fabrycznie opakowany w folie (min.
10 szt. ma.\. 20 sa. w opakowaniu)" bez uszkodzeri mechanicznych.
Kod CPV - 35821000-5 - Flagi
Termin realizacji zam6wienia : 1 miesi4c od dnia zwarcia umowy.
Kryteria oceny ofert: l00o% cena.
1) Za ofertg najkorzystniejszq uzrlaua zostanie oferta z najnizszym wynagrodzeniem

brutto.
2) Jezeli nie bgdzie mozna wybrai oferty najkorzystniej szej z uwagi na to, ze Wykonawcy
,:1o24 oferty o takiej samej cenie - Zamawiajqcy wezwie tych Wykonawc6w do zloZenia
dodatkowych ofert cenowych.
3) Wykonawcy, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mogq of'erowai cen wyZszych ni2
zaoferowane w uprzednio zlo2onych przez nich ofertach.
4. Warunki udzialn: nie dotyczy
5. Wymagane dokumenty w ofercie:
I ) formularz ofertowy na lub wedlug zal4cznika nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu
2) pelnomocnictwo - je2eli ofertg podpisuje pelnomocnik, a peinomocnictwo nie wlnika
z dokument6w rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialt - nie dotyczy,
4) inne dokumenty - nie dotyczy.
6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny by6 sporz4dzone w jgzyku polskim, podpisane
przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania wykonawcy na zewn4trz i przestane w formie
skanu na adres poczty elektronicznej okreSlony w pkt 7.
7. Olene nalezv przeslai _ ppczta elektroniczna na adres: dgk@um.bialystok.pl do dnia
03t . kzozt r. ao'eoa.. LQ , Q0
8. Wykonawca moze zrozy' tylkojedn4 ofertg.

Zamawiaj4cy po otwarciu olet p+ze{l+-peez+q--elek+rcn@/opublikuje na stronie
internelowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej+ informacjg o zlolonych
ofertach w zakresie nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.
10. Zamawiaj4cy przewiduje/de-przewid+je* przeprowadzenie negocjacji z wykonawc4,

9.

kt6rego oferta zostala wybrana j ako najkorzystniejsza.
I l. Osob4 do kontaktu z w1 konawcami jest:
- Pani Anna Ewa Jablonowska, ul. Kamienna 11,15-021 Bialystok, pok. nr 213, tel. 85 879
72 O6, e- mail: aj ablonowska@um.bialystok.pl.
12. Zamawiaj4cy odrzuci ofertE w okoliczno5ciach okreSlonych w $3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wief publicznych o wartoSci mniejszej niz kwota
130 000 zlotych netto z zastrzezeniem pkt 14.
13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moze z4da1 od wykonawc6w wyjaSnieri
dotycz4cych oferly. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie
warunk6w udzialu w postgpowaniu, Zamawiaj4cy wezwie do ich uzupelnienia.
14. Zamawiajqcy poprawi w treSci oflerty:
1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie.
2) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty z treSci4 zapl.tania ofertowego lub
ogloszenia o zam6wieniu, niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci, je2eli wykonawca
w1 razi zgodg na ich poprau ienie.
- niezwiocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
15. Zamawiaj4cy dokona wyboru olerty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okreSlone w zap)4aniu-e{erte,wyrniogloszeniu o zam6wieniu*. r.l' oparciu o kryteria oceny ofert,
z zastrzezeniern pkt 16.
16. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewa2ni postEpowanie.
17. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy przedf€-pe€zq-€+ek#ofti€znE/opublikuje
na stronie internetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej*.
18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okreSlonych
w projekcie umowy stanowiqcym zal4cznik nr 1 do ogloszenia./w.zleeenir**.
19. W sprawach nieuregulowanych w zapytani+-€fu+€+rysa/ogloszeniu o zam6wieniu*
zastosowanie maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wien publicznych, o wartoSci mniejszej
niZ kwota 130 000 2lotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr 2 do zarz4dzeniaNr 9ll2l Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 09 lulego 202 t r.
20. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 z, dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L.2016.119. str 1. sprost.
Dz. U UE.L.2018.127, str. 2), zwanego RODO. informujg, 2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w
Bialymstoku, ul. Sionimska 1, 15-950 Bialystok;
2) W sprawach z za};est ochrony danych osobowych mogq Pafistwo kontaktowa6 sig z
inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I . 15950 Biaiystok, tel. 85 879 79 79, e-ma1l: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zloZonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit. a (w
zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakoSciowej oferty
np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogq byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do infbrmacj i publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzajqcym dane na podstawie

5)

zawartych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejszego postqpowania; administrator w
granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane
zostaly zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane:
a) przez okes 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakoriczone

w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia:
b) przez okres l0 lat liczonych od kofica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana
w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okreSlonych w art. l5 RODOI
b) prawo do sprostowania danych. na zasadach okre5lonych w art. l6 RODO;
prawo do usunigcia danych (,.prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okeSlonych
w art. 17 RODO:
d) prawo do ograniczenia przelwarzania, na zasadach okre6lonych w art. l8 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 danychjest dobrowolne, jednakZe ich niepodanie skutkowad mo2e uznaniem oferty
za niewuinr4, moze uniemo2liwii Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nalezytego wykonania zam6wienia.
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym
profilowaniu.
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c)

Zal1cznrki:
- nr I - projekt umowy
formularz ofertowy
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