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DSP-1.271.1.2020

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU
Dzialaj4c w imieniu Miasta Biatystok, ul. Slonimska 1' 15-950 Biatystok' zapraszatn
do zlo2enia ofert na wykonanie uslugi/ dostawy/ roboty budowlanej*, o wartoSci powy2ej
10 000 zl brutto do kwoty okre6lonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wie6 publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 1843 zezm.).
I

.

OkreSlenie przedmiotu zam6wienia:

Tworzenie grup wsparcia dla os6b z otyloSci4
Kod CPV

2.

3.
4.

-

98336000-7 85121270-6 80570000-0 85142100-7 -

Uslugi treningowe, poprawiaj4ce kondycjg i w zakresie aerobiku
Uslugi psychiatryczne lub psychologiczne
Uslugi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
Uslugi fizjoteraPii

Opis wymagan:
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zostal okre6lony w zalqczniku nr do
ogloszenia o zam6wienia.
2) O zam6wienie mo2e ubiega6 sig Wykonawca, kt6ry w okresie ostatnich 3 lat przed
zlozeniem oferty zrealizowal minimum 3 projekty zwiqzane zwalk4 z otylo6ci4. W celu
potwier&enia powyzszego warunku Wykonawca winien przedlo2yi tqykaz
zrealizowanych projekt6w wraz z podaniem ich przedmiotu oraz dat wykonania
stanowiqcy zal4cznk nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu.
Termin realizacji zam6wienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

I

1)

Kryterium wyboru: cena - 100 o%.
Za najkorzystniej sz4 zostanie uznana oferta tajnizsz4 cen4 ofertow4 brutto'
w uzasadnionych przypadkach zNnawiil4cy dopuszcza mozliwosi przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawc4, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq na podstawie

z

kryterium wyboru.
JeZeli nie bgdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi la to, Ze Wykonawcy
zloi4 oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zloT-enia
dodatkowych ofert cenowych.

5.

Oferta musi byi napisana w jgzyku polskim
reprezentowania wykonawcy na zewn1trz.

6.

Oferta winna zawierai:
- ceng ofertow4 brutto uwzglgdniajqcq nale2ny podatek VAT za rcalizacjq zam6wienia
(na lub wedlug formularza ofertowego, stanowi4cego zal4cznik nr 2 do ogloszenia
o zam6wieniu),
- Wkaz realizowanych projekt6w, o kt6rych mowa w pkt. 2 ppkt 2) ogloszenia, zgodnie
ze wzorem stanowiqcym zal4cznik nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu.
OfertE nale2ry- prz.itue poczt4 elektrgqi cznq na adres: masokolowska@um.bialystok.pl
do dnia r1y',.9.*.'. ....2020 r. do godz. l?:.{Y
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i

podpisana przez osobg upowaznion4 do

Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest:
Marta Sokolowska, tel. 85 869 65 63,e-mail: masokolowska@um'bialystok pl'

9.

Zamariaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okredlonych w ogloszeniu
zam6wieniu lub jej tre56 nie odpowiada treSci ogloszenia o zam6wieniu,
z zxtrze2eniem pkt 10.

o

10. Zunatwajqcy w toku badania i oceny ofert mo2e iqdai od wykonawc6w wyjaSnieri
dotycz4cych oferty, a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.
11. Zamawruj1cy poprawi w treSci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe ipisarskie,
b) inne omylki polegaj4ce na niezgodno6ci oferty z treSci4 ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w tredci oferty, o kt6rych Zamawiaj1cy powiadomi
wykonawcg, a wykonawca wyrazi na nie zgodg je2eli wykonawca wyrazi zgodg na
poprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiajqc o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.

12. Zarnawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kl6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz4
ofertg w oparciu kryeria wyboru okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrrzezeniem

pkt 15.

13. Zarnaw'taj4cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania drog4 elektronicznq
i zamieSci informacjg na stronie intemetowej.
14. Inne postanowienia:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodrue z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przetwaruaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 22016 r.), zwanego RODO, informujg, 2e:
l) administratorem Pani./Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku,
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, I 5-950 Bialystok;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bial ystok.pll
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b9d4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie zloZonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1
lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np.
kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta) lub ulatwienia kontaktu z oferentem;
4) dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzaj4cym dane na
podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania;
administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla
os6b, kt6rych dane zostaty zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywale przez okes wynikajqcy z przepis6w
prawa dotycz4cych archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
6) podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai mo2e uznaniem
oferty za niewtln4, mozo uniemo2liwid Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w u&ialu w postgpowaniu oraz zdolno6ci wykonawcy do nale2ytego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego oferty;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)

9)
I

*

posiada Pani/Pan prawo dostgpu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie
mo2e skutkowa zmian4 wyniku postgpowania oraz zmian4 postanowieri umowy),
sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunigcia oraz ogroniczenia przelwarzania gdy
uzna Pani/Pan, 2e przetwaftarie danych osobowych Pani/?ana dotyczqcych narusza
przepisy RODO;
osobie, kt6rej dane dotyczq, przysluguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

t

5. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy dopuszcza untewzzmenle
- wlaiciwe

podkreilii

ZASTqPCA PRI

postEpowania.

A

Zbignie
(podpis Ki

owiajqcego /jego

Zqstepcy/S

upowo2nionej)

Zal1czriki

l)

2)
3)
4)

r

IZal4cznik
Zal4cmik nr 2 Zal4cznik nr 3 Zal4cmik nr 4 -

szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia
formularz ofertowy
wykaz projekt6w
projekt umowY

