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O ZAM6WIENI TI*

Zapraszam do zlo2enia oferty na wykonanie roboty budervla*ei / dostawv /.-u+l+gi*,
o wartoSci zam6wienia powyZej l0 000 zl netto do k*'oty mniejszej niZ 130 000 zlotych
netto
I

Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa do Bialegostoku 30 sztuk metalowych
pojemnik6w w ksztalcie serca na zu2yte plastikowe nakrEtki, zgodlie z poni2sz4

1.

specyfikacjq:
Pojemnik w ksztalcie serca o wymiarach wys./szer./gl9b.: 140/150/50 cm wykonany
ze stali ocynkowanej i siatki plecionej wielogarbnej ocynkowanej, pomalowany
proszkowo na kolor czerwony (RAL 3016 Korallenrot). dopuszcza sig odstgpstwo
od powyZszych wymiar6w na poziomie 2-3 cm. Konstrukcja pojemnika
wzmocniona profilem stalowym o wymiarach 2 x2 cm.
2) Na froncie pojemnika wzmocnienie wykonane ze stalowego profilu kwadratowego
w wymiarach 2 x 2 cm, kt6re ma byi wykonane w spos6b przypominaj4cy
lproszczony zapis EKG. nad kt6rym znajdowai sig ma tabliczka metalowa formatu
A4 umieszczona poziomo.
3) Z tylu pojemnika u podstawy ma znajdowai sig zamykany otw6r do opr62niania
pojemnika o wymiarach wys./szer. 40/30 cm posiadaj4cy zamknigcie i zawiasy. Nad
otworem do opr62niania ma znajdowai sig wzmocnienie wykonane z profilu
stalowego 2 x2 cm umieszczonego na wysoko5ci 90 cm od podstawy pojemnika.
4) Pojemnik ma posiadai dwa otwory wrzutowe na nakrgtki z zabezpieczonym
obrzelem o Srednicy minimum
cm umieszczone na bocznych Scianach
konstrukcji w jej g6mej czgSci. Na wysokoSci ok. 90 cm od podstawy pojemnika na
jego bokach majq znajdowai siE uchwyty umo2[iwiaj4cego jego przenoszenie.
5) Podstawa o wymiarach 60 x 90 cm wykonana z profilu stalowego umo2liwiaj4cego
stabilne umieszczenie na dowolnym podloZu z mo2liwodciq trwalego mocowania.
2. Pojemniki Wykonawca bgdzie zobowipany dostarczy6 do miejsc wskazanych przez
Zamawiajqcego na terenie miasta Bialegostoku. O lokalizacjach Zamawiaj4cy
poinformuje Wykonawcg na 5 dni przed planowan4 dostaw4.
I
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2.
3.

Kod CPV - 34928480-6 Pojemniki ikosze na dmieci iodpady
Termin realizacji zam6wienia : 45 dni od dnia zwarcia umowy.
Kryeria oceny ofert: l00oZ cena.
1) Za ofertg naj korzystniej szE uznana zostanie oferta z najni2szym wynagrodzeniem
brutto.
2) Jezeli nie bgdzie moZna wybrai oferty najkorzystniej szej z uwagi na to, 2e Wykonawcy
zlo24 oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zlo2enia
dodatkowych ofert cenowych.

3)

4.
5.

Wykonawcy, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mog4 oferowai cen wy2szych niZ
zaoferowane w uprzednio zlolonych przez nich ofertach.
Warunki udzialu: nie dotyczy
Wymagane dokumenty w ofercie:
l) formularz ofertowy - na lub wedlug zalqcznika nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu
2) pelnomocnictwo - jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych,

3)
4)

dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu - nie dotyczy,
inne dokumenty - nie dotyczy.
6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny byi sporz4dzone w jgzyku polskim, podpisane
wlasnorgcznie przez osobg upowaZnionq do reprezentowania wykonawcy na zewnEtrz i
przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okeSlony w pkt 7.
7. Olene naleZr przesl-ac pocaa elektroniczna na adres: dgk@um.bialystok.pl do dnia
ao'ooar. /0 ,Q.0
8. Wykonawca m"o 2e zlolyt tylko jedn4 ofertg.
9. Zamawiaj4cy po otwarciu ofert prze{i@€k#.ezftqlopublikuje na stronie
intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej* informacjE o zlo2onych
ofertach w zakresie nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.
10. Zamawiaj4cy przewiduje/+i+-przewidqie* przeprowadzenie negocjacji z wykonawc4,
kt6rego oferta zostala wybranajako najkorzystniej sza.
I I . Osobq do kontaktu z wykonawcami jest:
- Pani Justyna Krygowska, ul. Kamienna 17, 15-021 Bialystok, pok. nr 306. tel. 85 869 69
34, e- mail: jkrygowska@um.bialystok.pl.
12. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg w okolicznoSciach oke5lonych w $3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartoSci mniejszej niz kwota
1 30 000 zlotych nelto z zaslrzezeniem pkt 14.
13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mole 24dat, od wykonawc6w wyjaSnieri
dotycz4cych ofe(y. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych speinianie
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz w zakesie pelnomocnictwa, Zamawiajqcy wez*,ie do
ich uzupelnienia.
14. Zamawiaj1cy poprawi w treSci oferty:
1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omylki polegajqce na niezgodno5ci oferty z treSci4 zapy.tania olertowego lub
ogloszenia o zam6wieniu, niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci, jezeli wykonawca
wl razi zgodg na ich poprawienie.
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
15. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty wykonawcy. kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okre6lone w zapfaniuofesora*)m/ogloszeniu o zam6wieniu*, w oparciu o kyteria oceny ofert,
z zastrzezenien:, pkt 16.
16. W uzasadnionych okolicznodciach Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie.
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17.InformacjgowynikupostgpowaniaZamawiaj4cyprze6le+€€z@/opub1ikuje
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej*.

18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunl<ach okre3lonych
w projekcie umowy stanowiqcym zatr4cznik nr I do ogloszenia,/r,r.zhee+ir,r*.
19. W sprawaih nieuregulowanych w zapy+aniu-e{e*er*yrn/ogloszeniu o zam6wieniu*
zastosowanie maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o wafioSci mniejszej
niz kwota 130 000 zlotych netto stanowi4cy zalqcznik Nr 2 do zarz4dzenia Nr 91/21 Prezl denta
Miasta Bialegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.
20. Infomacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 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
95146/WE (og6[ne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016. I I 9. str I . sprost.
Dz. U UE.L.2018.127. str.2),zwanego RODO. informujg.2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski w
Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakesu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowai sig z
inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska I, l5950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail : bbi(irum.bialystok.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zloionej olerty oraz na podstawie art. 6. ust. 'l lit. a (w
zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny j akoSciowej oferty
np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mog4 byd ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzaj4cym dane na podstawie
zawartych um6w powipanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; administrator w
granicach przepis6* prawa zapewni poszanowanie prywatnodci dla os6b, kt6rych dane
zostaly zawarte w ofercie;
5) PaniiPana dane osobowe bgdq przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakofczone
- w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienial
b) przez okres l0 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okredlonych w art. I5RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w art. I 6 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"). na zasadach okreSlonych
w art. 17 RODO;
d) prar,vo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okredlonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre6lonych 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 skutkowai mo2e uznaniem oferty
za niewa2n4 mo2e uniemoZliwii Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nalezytego uykonania zam6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Zal4cznlki:
- nr I - projekt umowy
- nr 2 - formularz ofertowy
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