Braniewo, dnia 27.06.2022 r.
OR.271.1.8.2022.KG
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 130.000 netto
w/g rozdzielnika
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Wykonanie drogi tymczasowej przy ul.
Sportowej w Braniewie- ETAP II.
Zakres robót dotyczy budowy drogi tymczasowej z płyt betonowych na potrzeby przyszłego osiedla
domów jednorodzinnych i obejmuje:
1) roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy przebiegu drogi zgodnie z zakresem wskazanym w
załączniku nr 1 do zapytania cenowego,
2) wykonanie koryta pod drogą tymczasową – 690 m²
3) wykonanie warstwy odsączającej pod drogą tymczasową – 690 m²,
4) wykonanie drogi z płyt żelbetowych – 690 m²,
5) wyrównanie pobocza i uporządkowanie terenu na obszarze prowadzonych robót.
Wszelkie kolizje z urządzeniami podziemnymi należy uzgadniać z właścicielami tych urządzeń.
Należy zadbać o odpowiednie dopasowanie wykonywanej nawierzchni na styku z istniejącą drogą
publiczną.
Lokalizacja drogi tymczasowej pokazana została na załączonej mapie stanowiącej załącznik nr 1 do
zapytania.
Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z zakresem robót w terenie.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Gwarancja – 36 miesięcy
Kryteria oceny ofert – cena 100%.
Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2022r.
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Ofertę proszę złożyć do dnia 15.07.2022 r. godz. 15:00

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.
(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu: 55 243-29-28
(nr faksu)

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl
(adres e-mail)

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
 Pani Julita Diemieńczuk – Kierownik Wydziału Inwestycji tel. 55 644-01-09,
e-mail: julita.diemienczuk@braniewo.pl
 Pani Katarzyna Gapski – Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 55 644-01-42, e-mail:
zamowienia.publiczne@braniewo.pl
(wskazanie pracownika Zamawiającego)

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, może przeprowadzić negocjację z
Wykonawcami którzy złożyli dwie najkorzystniejsze oferty
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:








administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasta Braniewa, ul. Kościuszki
111, 14-500 Braniewo;
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Braniewa adres e-mail:
iodum@braniewo.pl;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż
130 000,00 zł netto nr OR.271.1.8.2022.KG.
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w
którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu
przetwarzania danych osobowych;








obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia,
usunięcia , ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w każdym czasie – jeśli przewidują to przepisy RODO i po spełnieniu
przesłanek określonych w RODO.
Dane takie jak: firma, kwota brutto oferty, e-mail publikowane będą na stronie
www.bip.braniewo.pl
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