
 Nr sprawy :  ZO.2.2021                                                                                                                                

                                                                                                        Mikołajki Pomorskie, 2021-05-06 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT       

Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto                                                                                               

Zamawiający: 

Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach  Pomorskich 

ul. Dzierzgońska  2 
82-433 Mikołajki Pomorskie 

 
 

Zapraszam do składania ofert    w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia pn.: 

„ Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do 

obowiązujących przepisów ppoż.” 

 

Rodzaj zamówienia:  robota budowlana 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

2. Przedmiotem zamówienia  jest dostosowanie  budynku Przedszkola Samorządowego 

w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż. 

3. Zakres robót  budowlanych i instalacyjnych do wykonania: 

a) Prace budowlane na klatce schodowej, 

b) Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, 

c) Przebudowa układu pomiarowego i budowa WLZ, 

d) Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

e) Oddymianie klatki schodowej, 

f) Prace kontrolno-pomiarowe, 

g) Droga pożarowa, 

h) Drzwi  stalowe przeciwpożarowe. 

4. Opis zakresu  rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia wynika z załączonej dokumentacji. 

5. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia, 

6. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty 

techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne, 

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia ( w tym również w projekcie budowlanym) 
występują  odniesienia do  Polskich Norm, dopuszczalne  jest stosowanie odpowiednich norm 

krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo,  

8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane. 

 

 

9. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 21 czerwca  do 20 sierpnia  2021r. 

10. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 



Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

zamawiającego – Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach  Pomorskich, ul. Kościuszki 73, lub 

telefonicznie pod nr  55  277 05 39 osoba do kontaktu z Wykonawcami jest Aleksandra Białkowska,   

e-mail: przedszkole-mikolajki@wp.pl. 

11. Opis  wymagań stawianych Wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

b) posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli  ustawy 

nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, 

d) posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 

12. Zawartość oferty: 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zaproszenia, 

14. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

a) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę netto, vat…%, brutto, 

b) cena ofertowa  jest ceną podaną w formularzu ofertowym, 

cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy. 

15. Kryterium oceny oferty przez Zamawiającego  będzie Najniższa Cena – 100 %. 

16. Opis sposobu  wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania 

udziału w postępowaniu, zgodnie z określonym kryterium wyboru. 

17. Forma, miejsce i termin złożenia  oferty: 

a) ofertę należy  sporządzić w języku polskim ( czytelną i trwałą techniką) na formularzy ofertowym, 

b) ofertę  nalży składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia   17 maja   2021r.  do godziny 14,00 

w siedzibie zamawiającego : Przedszkole Samorządowe, ul. Kościuszki 73, 82-433 Mikołajki Pomorskie. 

c) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis   
„Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do 

obowiązujących przepisów ppoż.” 

d) oferta otrzymana po w/w terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, 

e) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

upływu do jej składania. 

18. Miejsce i termin  otwarcia ofert: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  17 maja 

2021r. o godzinie 14,10 w siedzibie zamawiającego. 

19. Sytuacje dopuszczające unieważnienie  postępowania. 

Zamawiający  może unieważnić prowadzone postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

następujących przypadkach” 

a) nie złożono żadnej oferty spełniającej  wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt. 5, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 



c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego  nie można było przewidzieć 

wcześniej. 

20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty zawierająca: nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano wraz z podaniem ceny wybranej oferty zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.mikolajkipomorskie.przedszkolna.net - zamówienia publiczne  oraz na stronie 
internetowej http://www.bip.mikolajkipomorskie.pl –  zamówienia publiczne  

Zamawiający wybierze jako  najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania 

udziału w postępowaniu, zgodnie z określonym kryterium wyboru. 

21. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

a) w terminie związania ofertą wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o treści 

zgodnej z załączonym wzorem i na  warunkach złożonej oferty, 

b)  Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

c) warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie kosztorysu ofertowego. 

9. Klauzula informacyjna  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego poniżej 130 000 zł. netto. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję,: 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich, 82-

433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2 
2. Inspektor ochrony danych. 

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl 

4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  
o wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi zgodnie z art 

o realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
o w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez 

Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

5. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na 
podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a 

jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane 

będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi 
6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą 

informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub 
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 

7. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 
pierwotny cel przetwarzania 

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  
o osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych 

 

http://www.mikolajkipomorskie.przedszkolna.net/
http://www.bip.mikolajkipomorskie.pl/


o podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 
przetwarzające) 

9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej 
dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego czy organizacji międzynarodowych 
13. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

nie stosuje profilowania 
14. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Projekt umowy 

3) Wykaz osób 

4) Opis przedmiotu zamówienia  

5) Wyjaśnienia do postępowania  

 

                                                                                    Dyrektor Przedszkola  Samorządowego                        

                                                                                             w  Mikołajkach Pomorskich 

                                                                                                 Aleksandra Białkowska  

 

  

  

  

     

  

  
 

 


