
1 

 

 Piechowice, dnia 16.11.2020 r. 

SO.132.4.2020 
........................... 
   (numer sprawy) 
  
  

Gmina Miejska Piechowice 
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49 

fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900 
realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) 

  
  

Z A P R A S Z A  
 
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawa i montaż oraz naprawa elementów 
infrastruktury w parku miejskim „Szklany Ogród” zlokalizowany pomiędzy ulicami: 
Kryształową, Tysiąclecia, Szkolną i Łuczyńskiego. 
  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

• Przedmiotem zamówienia jest:  

• Montaż kostek LED o zmiennej barwie światła wraz z zasilaczem(komplet - 6 szt.) przy 
bryłach szklanych. Montaż instalacji i kostek LED w gruncie w sposób uniemożliwiający ich 
wyrwanie (np. w zaprawie betonowej) Ledowa kostka brukowa RGB o wymiarach 
8x9x6,5cm. Zasilanie zrealizowane jest poprzez zasilacz 35W IP67. Kostki zasilane 
zasilonych przewodami dostarczonymi przez producenta. 

• Naprawa źródła zasilania 220V naprzeciwko obrazu hutników. Montaż instalacji oraz 
gniazda 220V w obudowie hermetycznej, zapobiegającej przedostaniu się wody w sposób 
uniemożliwiający wyrwanie z gruntu.  

• Montaż grawerowanych tafli szklanych (obrazów) – 5 szt. w kolumnach granitowych, w 
obudowie aluminiowej, wraz z naprawą uszkodzonej instalacji zasilającej i montażem taśm 
LED – koszt szacunkowy na podstawie oferty.  

• Taśma LED w kolorze białym (ciepły)o stopniu ochrony IP65, o mocy 14,4W/m, Taśmę 
należy rozciąć na odcinki ok 46cm (cięcie taśmy co 3 diody LED) i umieścić w profilach mdf 
z osłoną mleczną mocowana na klej montażowy, połączenia pomiędzy odcinkami należy 
wykonać kabelkiem NYCY 2x1,5 prowadzonymi w peszlu z nacięciami (Zabezpieczenia z 
przecięciami na elastycznej rurze stosuje się w przypadku, gdy zastosowanie oplotów 
taśmą spiralną lub rozciągliwymi wężami oplotowymi nie jest możliwe lub nie zapewniają 
one niezbędnej ochrony. Ochrona kabla przed uszkodzeniami. Odporne na złamanie, 
uderzenia i ścieranie). Łączenia pomiędzy poszczególnymi odcinkami wykonać metodą 
lutowania. 

• Wymiana oświetlenia w komorach przykrytych szkłem hartowanym – 3 szt. Oprawy 
najazdowe ze źródłami światła LED małej mocy (moc źródła światła dobrać po jego 
wyjęciu), montowane w podłożu z szybą matową o wymiarach 238,5 x248, obudowa 
wykonana z tworzywa na napięcie 230V/50Hz, I klasa ochronności o stopniu ochrony IP67 

• Wymiana uszkodzonej pokrywy ze szkła hartowanego 32 mm (trójwarstwowego, 
bezbarwnego) wraz z wymianą oświetlenia (moc źródła światła dobrać po jego wyjęciu).  

• Wymiana oświetlenia wraz z ewentualną naprawą instalacji elektrycznej w miejscu ułożenia 
kompozycji granitowej (moc źródła światła dobrać po jego wyjęciu) – 3 szt.  

• Naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej doprowadzonej do taśm LED w pozostałych 
kolumnach granitowych – 16 szt. 

• Połączenia pomiędzy odcinkami należy wykonać kabelkiem NYCY 2x1,5 
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Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej): 
 
a) Ma być złożona w formie:  pisemnej lub elektronicznej pod adresem: promocja@piechowice.pl 
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 
d) Ma obejmować całość zamówienia.. 
 
Termin realizacji : 
 
Do dnia 20 grudnia 2020 r.  
 
O wykonanie zadania mogą ubiegać się oferenci, którzy: 
1. Posiadają zdolność do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie                                   
z przedmiotem zadania. 
2. Posiadają niezbędne kwalifikacje i wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia. 
 
Kryteria oceny ofert: 

• Cena 100 % 
 

Kryterium 
Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena  brutto 100% 100 pkt 
                                            Najniższa cena ofertowa 
Cena oferty badana =  ──────────────────── x100  
                                         Cena ofertowa oferty badanej 

RAZEM 100 % 100 pkt ──────────────────── 

 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
O wyborze oferty zadecyduje najkorzystniejsza 100% cena przedstawionych ofert. 
 
Sposób przygotowania oferty: 
Pakiet zawierający ofertę powinien zawierać: wypełniony formularz ofertowy, uwzględniający: 
- wartość netto (bez podatku VAT) dostawy, 
- obowiązujący podatek od towarów i usług, 
- cenę (wartość brutto wraz z podatkiem VAT) dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia . 
  
Data i miejsce składania ofert: 
 
Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2020 r. do godziny 10:00, 
w formie pisemnej: Urząd Miasta w Piechowicach, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49                       
pok. nr 1 lub w formie elektronicznej na adres: promocja@piechowice.pl. 
Niezależnie od wybranego wariantu złożenia oferty w tytule należy wpisać: Dostawa i montaż 
oraz naprawa elementów infrastruktury w parku miejskim „Szklany Ogród”.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyny. 
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:  
Informacje o  terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana e-mailowo lub 
telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: 
- Jarosław Bumażnik  – Główny specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych 
   tel. 75 75 48 915, fax. 75 76 12 274. 
- Anna Szalej-John – inspektor ds. promocji, kultury, sportu  i organizacji pozarządowych 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – wzór umowy 
2) Załącznik nr 2 – wzór propozycji cenowej (ofertowej). 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zamówienie publiczne 
 
1) Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miejska Piechowice reprezentowana przez 
Burmistrza Miasta Piechowice ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice, adres e-mail: 
sekretariat@piechowice.pl  
2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: 
ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice, e-mail: biuro@msvs.com.pl  
3) Cel przetwarzania danych: Udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa. 
4) Podanie danych osobowych przez pracownika jest obowiązkiem ustawowym w zakresie danych 
określonych w przepisach prawa zamówień publicznych oraz warunkiem zawarcia umowy dla 
zamówień poniżej 30 tys. Euro. 
5)  Informacje o odbiorcach danych: Urząd Skarbowy, Urząd Zamówień Publicznych, Osoby 
odwiedzające BIP oraz platformę zakupową w zakresie udostępnianej informacji publicznej, a 
także podmioty realizujące zadania w imieniu Administratora tj. dostawcy systemów IT 
(księgowych, platformy zakupowej) oraz wsparcie informatyczne i prawne. 
6)  Okres przechowywania danych: dane wykonawcy przez okres 5 pełnych lat podatkowych od 
dnia zakończenia realizacji umowy oraz 4 lata dla pozostałych uczestników postępowania 
7)  Uprawnienia: 

a) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych 
danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na 
adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8)  Podstawa prawna przetwarzania danych: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o 
rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych i Kodeks Cywilny w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
oraz zawarcie i rozliczenie umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, a także obrona przed 
roszczeniami co jest prawnym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
9) Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji; nie będą też profilowane. 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
 

 
Burmistrz Miasta Piechowice 
 
     /~/  Jacek Kubielski  
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