Kościan, dnia 08.07.2020 r.
L.Dz.OR.0372.01.2020
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm), zwracam się z zapytaniem ofertowym na ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ

BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I.
Zamawiający:
Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie
ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan
NIP: 698-15-82-707, REGON: 410390558
I. Opis przedmiotu zamówienia.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO
W KOŚCIANIE - ETAP I
II. Szczegółowy opis przedmiotu.
-

załącznik nr 1 - wykaz prac,
załącznik nr 2 - przedmiar robót,
załącznik nr 3 - ogólna specyfikacja techniczna.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2020 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
- Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie papierowej zgodnie z formularzem
ofertowym (załącznik nr 4) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym,
- ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres
umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie.
- postanowienia do umowy z przyszłym Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
Oferta powinna być:
− opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy;
− posiadać datę sporządzenia;
− zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
− podpisana czytelnie przez uprawnioną osobę Wykonawcy.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę sporządzoną w języku polskim należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i
adres zamawiającego, napis „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA
REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I Nie otwierać przed 22 lipca 2020 r. godz. 10:00”
Ofertę należy złożyć do dnia 22 lipca 2020 roku do godziny 9:45 pod adresem:
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a 64 – 000 Kościan.
Oferty złożone po godzinie 9:45 nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Ocena ofert.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 lipca 2020 o godz. 11:00 – informacja z otwarcia ofert zostanie
zamieszczona na stronie internetowej https://bip.or.koscian.pl/ pod treścią zapytania ofertowego
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
Cena oferty 100%
Sposób obliczenia: cena winna być wyliczona w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy sporządzony na
podstawie załączonego do formularza oferty kosztorysu ofertowego. Zalecana metoda kalkulacji, polega na
obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym jako sumy iloczynów jednostek
przedmiarowych robót i ich jednostkowych brutto. W ofercie należy podać cenę kosztorysową brutto
wzłotych polskich. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona
cyframi i słownie. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę
zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Cenę należy skalkulować na podstawie przedmiaru i specyfikacji technicznej.

VII. Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela Kamila Nowak adresem email: kamila.nowak@or.koscian.pl
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Załączniki:
załącznik nr 1 - wykaz prac,
załącznik nr 2 - przedmiar robót,
załącznik nr 3 - ogólna specyfikacja techniczna,
załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
załącznik nr 5 - Projekt umowy

Zamawiający

Agata Michalkiewicz
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

Klauzula informacyjna:
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:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,
ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan
2)
inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie jest Łukasz
Grajewski, mail:biuro@or.koscian.pl, tel. 65 5121270 wew. 16
Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ

BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I.
sprawa numer L.Dz.OR.0372.01.2020,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani
danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a
zawarta umowa przez okres 10 lat;
5)
obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem
złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

** Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego

