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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU
Zapraszam do zlo2enia oferty na w,ykonanie uslugi, o warto5ci zam6wienia porvyiej
l0 000 zl netto do kwoty mniejszej nD 130 000 zl netto

1.

Opis przedmiotu zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia s4 uslugi w zakresie interwencyjnego usuwania graffiti
o tre5ciach nazistowskich oraz nieprzyzwoitych ogloszefi, napis6w lub rysunk6w
z wszelkich powierzchni na terenie miasta Bialegostoku, w tym:
l) mur6w, elewacji dom6w, garazy, obiekt6w in2ynierskich (ekrany, paneie
akustyczne);
2) obiekt6w budowlanych takich jak: fi1ary, murki, powierzchnie wiadukt6w, Scie2ek
rowerowych, chodnik6w;
3) element6w malej architektury, mogil, tablic pami4tkowych, pomnik6w wraz z ich
otoczeniem;
4) innych obiekt6w wskaz anych przez Zamawiaj4cego .
2. Dane dotycz4ce przewidywanych iloSci prac wg ich rodzaju, w okresie
obowi
ta umo
edstawia ni2sza tabela
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usunigcie graffiti z powierzchni zabezpieczonej oraz
ponowne jej zabezpieczenie
zamalowanie graffiti farb4 ele*acyjn4 w kolorze zbli2onym
do podloza

20 mr
2 000 ml

Szczeg6lowe warunki realizacji zam6wienia okreSla projekt umowy stanowi4cy
zal4cznik nr t do ogloszenia.
4. Kod CPV: 90690000-0 Usiugi usuwania graffrtt, 45442100-8 Roboty malarskie.
Termin realizacj i zam6wienia: 3 lata od dnia zawarcia umowy.
Termin zawarcia umowy planowany jest nie po2niej nil na dzien 19.07 .2021 r.
Kryteria oceny ofert: cena.
1. Za ofertg naj korzystniej sz4 uznana zostanie oferla z najniZsz4 cen4 ofertowq brutto
(Cor).
2. JeZeli nie bgdzie moZna wybrac olerty naj korzystn iejszej z uwagi na to" ze
Wykonawcy zloZq oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych
Wykonawc6w do zloZenia dodatkowych ofert cenowych.
3. Wykonawcy, skladaj 4c oferty dodatkowe, nie mog4 oferowai cen wyZszych ni2
zaoferowane w uprzednio zlolonych przez nich oferlach.
Warunti udzialu (e2eli dotyczy): nie dotyczy.
Wymagane dokumenty w ofercie:
1) lormularz ofertowy - na lub wg zalqcznika nr 2 do ogloszenia;

2)

pelnomocnictwo -jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych;
3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu - nie dotyczy;
4) inne dokumenly - nie dotyczy.
6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5. winny byi sporz4dzone w jgzyku polskim,
podpisarre przez osobE upowaZnion4 do reprezentowania wykonawcy na zewnElrz
i przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okreSlony w pkt 7.
7. Olertg naleZy przesla6 pocztq elektroniczn4 na adres: dgk@um.bialystok.pl do dnia
97.195.12021r. do godz. l0 :QQ
8. Wykonawca mo2e z\oZy,t tytko jedn4 ofertg.
9. Zamawiaj1cy po otwarciu ofert opublikuje na stronie intemetowej Zamawiaj4cego
w Biuletynie Informacj i Publicznej informacjg o zlo2onych ofertach w zakresie nazw
wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.
10. Zamawiaj4cy przewiduje przeprowadzenie negocjacji z wykonawcq, kt6rego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest:
- Pan Wojciech Perkowski - 1 5-021 Bialystok, ul. Kamienna 1 7, pok. nr 210, tel. 85 869
65 I 9, e- mail: dgk@um.bialystok.pl.
12. Zamawtaj4cy odrzuci ofertg w okoliczno3ciach okre5lonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wien publicznych o wartoSci mniejszej ni2 kwota
1 30 000 ziotych nello z zastrzeleniem pkt 14.
13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mole 24da( od wykonawc6w wyjadnieri
dotycz4cych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu, Zamawiajqcy wezwie do ich uzupelnienia.
14. Zamawiaj4cy poprawi w treSci ofe(y:
1) oczywiste omylki rachunkowe ipisarskie;
2) inne omylki polegaj4ce na niezgodno5ci oferty z treSci4 ogloszenia o zam6wieniu.
niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tre5ci, jeZeli wykonawca 'lqyrazi zgodg na ich
poprawienie
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
15. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, w oparciu o krlterium oceny ofert,
z zastrzezeniem pkl 7 6.
16. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie.
17. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy opublikuje na stronie intemetowej
Zamawiaj 4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej.
18. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warurkach okre3lonych
w projekcie umowy (zal4cznik nr I do ogloszenia).
19. W sprauach nieuregulowanych w ogloszeniu o zamowieniu zasloso\ anie maj4 zapisl
Regulaminu udzielania zam6wief publicznych, o wartoici mniej szej niZ kwota 130 000
zlotych netto stanowi4cy zal4cznlk Nr 2 do zarz4dzenia Nr 91/21 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.
20. Informacj e o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dy.rektywy 95146/WE (og6[ne rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), zwanego
RODO, informujg, 2e:
i) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
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2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Panstwo kontaktowai sig
z inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,
l5-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzate bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstaw-ie zloionej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1
lit. a (w zakresie wskazanym w lormularzu oflertowym) w celu dokonania oceny
jakodciowej oferty np. kwalifikacje i doiwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mog4 by6 uj awniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostgp do informacji publicznej), a takze podmiotom przetwarzaj4cym dane
na podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego
postgpowania; administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie
prywatno6ci dla os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;

5)

PaniiPana dane osobowe bgd4 przechowywane:

a)

przez okres 5 lat liczonych od konca roku, w kt6rym postgpowanie zostanie
zakohczone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie
zam6wienia:

b) przez okes 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie
zrealizowana - w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie

6)

7)
8)

zam6wienia;
Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okeSlonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre5lonych w art. 1 6 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okreSlonych w art. l7 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre6lonych w art. 20 RODO;
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest
Prezes UrzEdu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, jednakZe ich niepodanie skutkowai moZe uznaniem
oferty za niewainq, mo2e uniemo2liwii Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania

9)

w

postgpowaniu oraz zdolnoici wykonawcy do nale2y.tego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego oferty;
Dane osobowe nie bgdE podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
w tym profilowaniu.

warunk6w udzialu

Zalqczniki:
1) nr 1 - prolekt umowy
2) nr 2 - formularz ofertowy
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