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ZD

OGIOSZENIE O ZAM6WIENIU

w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok,

Dz
na

zapraszam do ziozenia ofert

konanie usluei/ dostawy/ roboty budowlanej+, o wartoSci powy2ej 10 000 zt brutto do kwoty okreslonej
rt.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U. z 2079 r. poz. 1843 ze

2m ).
1-

Okreilenie przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie niezbqdnych pomiarriw

i okreilenie wartos€i wskainik6w
projekt6w
zrealizowanych z dofinansowaniem Srodktiw
rezultatu osiAgnietych w wyniku realizacji 2
Unii Europejskiej
Zakres zam6wienia obejmuje wykonanie niezbednych pomiar6w
wymienionych wskainik6w rezultatu:

i

okreilenie wartoSci niiej

oszczgdno5i czasu w przewozach pasaierskich,

-

oszczqdno66 czasu w przewozach towarowych,

Szczeg6lowy opis zam6wienia zawiera zal. nr

I

do ogloszenia o zam6wieniu

-

SzczegdowYm opisem

przedmiotu zam6wienia.
Kod CPV: 71241000-9
2.

Opis wymagaf

-

Studia wykonalnoSci, usiugi doradcze, analizy.

:

o am6wienie mogE ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy spelniajE

nastQpujece warunki dotyczAce Posioddnia

dzy i doiwiodczenio:

)wcelupotwierdzeniaspetnieniawarunkuwykonawcawinienwykazaiii,wokresieostatnlch3latprzed
uplywem terminu skiadania ofert w niniejszym postepowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci
jest kr6tszy - w tym okresie - wykonal co najmniej 2 uslugi (w ramach oddzielnych zam6wiefl)
polegaiace na wykonaniu studi6w wykonalno6ci lub monitoringu wskainik6w rezultat6w dla
projekt6w drogowych/transportowych finansowanych ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach
na nla oodm iot6w
perspektywy fi nansowej 2OO7 -2OL3 raz z oodaniem ich orzedm U d
kre6laiacvch czv zostafu
na rzecz kt6rvch uslusi ostafu wvkonane oraz zalaczeniem dowod6w,
I

3.

wvkonane nale2vcie - na lub wedlug zatqcznika nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu.
Termin realizacji:30 listopada 2020 r.

4.

Kryterium wyboru: cena

5.

oferta musi byi napisana w jqzyku polskim i podpisana przez osobq upowa2nionq do reprezentowania

-

100 %.

wykonawcy na zewnatrz.
6

Oferta winna zawierai: formularz ofertowy, przySotowany na lub wg zafqcznika nr 2 do ogloszenia
o zam6wieniu, zawierajqcy:
U wynagrodzenie brutto za realizacjq zam6wienia okre(lonego w pkt 1;
2) numer rachunku bankowego, na kt6ry zostanie przelane wynagrodzenie Wykonawcy;
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3)

7.
8.

wykaz usiug (zgodnie z zal. nr

3l i dowody (referencje), okre(lajqce czy uslugi zostaty wykonane

w spos6b naleiyty oraz prawidlowo ukodczone.
Oferte naleiy przesiai poczta elektronicznq na adres: zdm@um.bialystok.pl do dniao.Ssierpnia ZO20 r.
do godz. 10@.
Osoba do kontaktu 2 wykonawcami jest:

1)

w sprawach merytorycznych: Agnieszka Maciejuk, ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, tel. 85 869 61 12,

e-mail:

2)

amacieiuk@ um.bia lvstok.

pl, lub

Justyna Trochimowicz

tel.

85

859 68 12,

e-mail:

itrochimowicz@qrn.bialystok. pl
w sprawach proceduralnych: Agnieszka Matulewicz, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok, tel. 85 859 52
49, e-mail: amatulewicz(dum.bialystok.pl

9.

Zamawiajacy odrzuci ofertq, kt6ra nie spelnia wymagaf okre6lonych w ogloszeniu o zam6wieniu lub jej

10.

tre5i nie odpowiada tresci ogloszenia o zam6wieniu, z zastrzeieniem pkt 10.
Zamawiajqcy w toku badania i oceny ofert mo2e 2qdai od wykonawc6w wy.iasniei dotyczqcych oferty,
a w przypadku jej niekompletno6cl w zakresie wymaganych dokument6w podmiotowych wezwie do ich
uzupetnienia.

11.

Zamawiajqcy poprawi wtre6ci oferty:

a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omylki polegajqce na niezgodnosci oferty z treicia ogloszenia o zam6wieniu, niepowodujAce
istotnych zmian w treici oferty, o kt6rych Zamawiajqcy powiadomi wykonawcq, a wykonawca wyrazi
na nie zgode - niezwlocznie zawiadamiajqc o tym wykonawcq, kt6rego oferta zostata poprawiona.

12. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystnlejsza ofertq w oparciu kMeria
13.

wyboru okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzezeniem pkt 15.
Zamawiajqcy powiadomi wykonawc6w o wyniku postepowania pisemnie/faksem/ droga elektroniczna
i zamiegci informacjq na stronie internetowej.

+

14. lnnepostanowienia:
lnformacje o przetwarzaniu danych osobowych.
art. L3 i L4 tozpotzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2015/579 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie
Zgodnie

z

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 201.6

t.l, zwanego RODO, informuje, ie:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, UrzEd Miejski w

Bia+ymstoku,

ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok;

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Paistwo kontaktowai siq z inspektorem
ochrony danych: Urzad Miejskl w Biatymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok, tel.85 8797979, email: bbi@um.bialystok.pl;

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 Iit. b RODO w celu zawarcia
umowy na podstawie zloionej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w

formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakosciowej oferty np. kwalifikacje i doiwiadczenie
oferenta;
4) Dane osobowe mogq byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostqp
do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzajEcym dane na podstawie zawartych um6w
powiqzanych z przedmiotem niniejszego postepowania; administrator w granicach przepis6w prawa

5)

zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane zostaty zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:
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5lat

a)

liczonych od koica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakoiczone
w przypadku dokumentacji z postqpowania o udzielenie zam6wienia;

b)

przez okres 10 lat liczonych od kofca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana

6)

um6w zwartych w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia;
Przysluguje Pani/Panu prawo do:

przez okres

-w

-

przypadku

prawo do dostepu do danych, na zasadach okreSlonych w art- 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreilonych w art. 16 RODO;
prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreilonych w art. 17
c)
a)

RODO;

e)

prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreslonych w art. 18 RODO;
prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreSlonych w art. 20 RODO.

7\

Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes

d)

Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;
8)

Podanie danych jest dobrowolne, jednakie ich niepodanie skutkowai moie uznaniem oferty
za niewainq, mo2e uniemoiliwii Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w udzialu
w postqpowaniu oraz zdolnosci wykonawcy do naleiytego wykonania zam6wienia, co spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postQpowania lub odrzucenie jego oferty;

e)

Dane osobowe nie bqdq podlegaiy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w

tym

profilowaniu.
15. W uzasadnionych okoliczno6ciach ZamawiajEcy dopuszcza uniewain

epo

powanra.

Z,LSIEPCA PRE

Zbigniew
(podpis
Zdstqp

tcz

o Zomowiajqcego /ieso
osoby upowainionej)

wtoiciwe podkrelliC

zol$zniki:

ill

zqlqcznik nr

1-

szczeg6lowy opis przedmiotu zomdwienia

z)l

zalqcznik nr 2 - lormulorz ofertowy,

3)l

Zolqcznik nr 3

atl

Zolqcznik

al

zdlqcznik nr 5 -wykoz punkt6w pomidrowych,
Zalqcznik nr 6 - studia utykonalnoici projektdw.

,l

- wykaz ustug,
nr 4 - projek umowy,
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