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OGLOSZENIE O ZAMOWI ENI

I.]

Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska I, 15-950 Bialystok, zapraszam
do zlo2enia ol'ert na wykonanie uslugi/ dostauy/ robotv budowlanei*, o wartoSci powy2ej
l0 000 zl brutto do kwoty okreSlonej rl'art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wiefi publicznych (Dz. U . z 2019 r. poz. I 843 ze zm.).
I

OkreSlenie przedmiotu zam6wienia:

l)

Przedmiotem zam6wienia jest wymiana nagrobka (krzyza) ppor. Jadwigi Dziekoriskiej
znajduj4cego sig na kwaterze Zolnierzy Wojska Polskiego 1920 r. i 1939 r, na terenie
cmentarza miejskiego przy ul. Wysockiego w Bialymstoku.
2) Prace naleZy wykona6 zgodnie z:
a) projektem budowlanym stanowiqcym zal4cznik nr I do ogloszenia o zam6wieniu.
b) przedmiarem rob6t bgd4cym zal4cznrkiem nr 2 do ogloszenia o zam6wienia,
c) Specyfikacj4 Technicznq Wykonania i Odbioru Rob6t stanowi4cq zal4cznlk w 3
do ogloszenia o zam6wieniu.
3) W ramach zam6wienia Wykonawca. w porozumieniu z Zamawialqcym, zobowiqzany
bEdzie do odebrania zdjgcia nagrobnego na porcelanie od krewnych ppor. Jadwigi
Dziekonskiej (zamieszkalych w LomZy) oraz monta2u na nagrobku.

Kod CPV 45111300-l Roboty rozbi6rkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2.

Opis wymagari: zgodnie z projektem umowy stanowiqcym zal4cznik nr 4 do ogloszenia
o zam6wieniu.
3. Termin realizacji zam6wienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
4. Kry.terium wyboru: cena 100 7o.
I ) Za najkorzystniejsz4 zostanie u znana oferta z najniaszym wynagrodzeniem ryczahowym
brutto.
2) Jezeli nie bEdzie mo2na wybra6 oferty najkorzystniej szej z uwagi na to. 2e Wykonawcy
zlo24 oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zlo2enia
dodatkowyc h ofert cenowych.
3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoS6 przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawc4, ktory zlozyl naj korzystniej szq ofertg.
5. Oferta musi byi napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowa2nion4 do
reprezentow'ania uykonawcy na zewn4trz.
6. Oferta winna zawierai: formularz ofertowy na lub wedlug zal4cznika nr 5 do ogloszenia
o zalnowrenru7. Ofene naleTr orzeslai Docaa elektroniczna /1na adres dgk,ri'um.biah'stok.pl do dnia
..4,l...paaiiernika 202b r. do sodz. ,/.1.4.:.O
Osobq do kontaktu z wykonawcami jest: ElZbieta Baziuta. tel. (85) 869 6521

8.

9.

Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okredlonych

o

zam6wieniu

lub jej treS6 nie odpowiada tre5ci ogloszenia o

w

ogloszeniu
zam6wieniu,

z zaslrzeaeniem pkt 10.
10. ZamawiajEcy w toku badania i oceny ofert mole zEdae od wykonawc6w wyjaSnien
dotycz4cych oferty, a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.
1 1. Zamawiaj4cy poprawi w tredci ofefiy:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty z treSci4 ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w treSci oferty, o kt6rych Zamawiil4cy powiadomi
wykonawca. a wykonawca wyrazi na nie zgodg je2eli wykonawca wyrazi zgodE na
poprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego ofefta zostala poprawiona.
12. Zamawialqcy udzieli zam6w-ienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi naj korzystniej sz4
ofertg w oparciu kryeria wyboru okredlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzeZeniem

pkt

15.

13. Zamawiaj4cy pou.iadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania pisemnie#aksc#dlggg
elektroniczn4 * i zamieSci inlbrma c'ig na stror.rie internelorvel

i4.

Inne postanowienia:
Informacje o p.rzetw arzaniu danych osobowych:
Zgodnie z arl. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 1 19 22016 r.), zwanego RODO, informujg, 2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

2)
3)

4)

w Bialymstoku. ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Paristwo kontaktowa6 sig
z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
l. 15-950 Bialysrok. te|.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bial ystok.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie zlolonej 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 doSwiadczenie oferenta;
Dane osobowe mog4 byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostgp do informacji publi cznq), a takZe podmiotom przetwarzaj4cym dane na

podstawie zawarlych um6w powiqzanych

5)

z

przedmiotem niniejszego

postgpowania; administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie
prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od koirca roku, w kt6rym postgpowanie zostanie
zakonczone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie
zam6wienia;

lat liczonych od konca roku, w kt6rym umowa zostanie
zrealizowana w przypadku um6w zwarlych w postgpowaniu o udzielenie

b) przez okres 10

6)

zam6wienia:
Przysluguje Pani/Panu prawo do:

I

5.

a) prawo do dostEpu do danych, na zasadach okredlonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okreSlonych w arl. 17 RODO;
prawo
do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w ar1. 18
d)
RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreSlonych w art. 20 RODO.
7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakZe ich niepodanie skutkowai moZe
uznaniem oferly za niewaZnq, moZe uniemoZliwi( Zamawiaj4cemu dokonanie
oceny spetniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do
nalezytego wykonania zam6wienia. co spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
W uzasadnionych okolicznoS ciach Zamawiaj4cy dopuszcza uniew,aZnienie postgpowania.
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Zalqczniki:

l)
2)
3)
4)
5)

Zal1cznik nr

I

Zalqcznik nr 2 Zalqcznik nr 3 Zal4cznik nr 4 Zal7cznik nr 5 -

projekt budowlany
przedmiar rob6t
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
projekt umowy
formularz ofertowy

