Chojnice, 04.08.2020 roku
PR.271.21.2020
Zapytanie ofertowe
W związku z zamiarem powierzenia przez Gminę Chojnice obowiązków
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.:
„Rozbudowa i przebudowa mola na terenie części działki nr 64 położonej
w miejscowości Charzykowy”, których przedmiot został szczegółowo opisany
w dokumentacji projektowej (do której link poniżej) w załączeniu przesyłam formularz
oferty oraz wykaz osób, które to w przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani
wykonaniem tego zamówienia należy wypełnić i odesłać w terminie do 14.08.2020
roku do godz. 12:00 na adres e-mail: beatab@gminachojnice.com.pl. Zakres
obowiązków został szczegółowo wskazany w projekcie umowy, który przesyłam
w załączeniu.
Warunkiem złożenia oferty jest dysponowanie:
 co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora
nadzoru robót hydrotechnicznych/mostowych – posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robót w specjalności hydrotechnicznej/mostowej o zakresie umożliwiającym
zgodne z prawem sprawowanie nadzoru nad robotami tej branży, które wchodzą
w zakres tego zamówienia
i
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotą w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub
modernizacji budowli hydrotechnicznej o wartości co najmniej 500.000,00 zł
brutto oraz
 co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora
nadzoru robót ogólnobudowlanych – posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o zakresie umożliwiającym
zgodne z prawem sprawowanie nadzoru nad robotami tej branży, które wchodzą
w zakres tego zamówienia
i
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotą w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub
modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej o wartości
co najmniej 200.000,00 zł brutto oraz

 co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora
nadzoru robót elektrycznych – posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robót w specjalności elektrycznej o zakresie umożliwiającym zgodne
z prawem sprawowanie nadzoru nad robotami tej branży, które wchodzą
w zakres tego zamówienia
i
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotą branży elektrycznej o wartości co najmniej
100.000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony także wtedy, gdy Wykonawca wykaże,
że dysponuje jedną lub dwoma osobami dysponującymi powyższymi uprawnieniami
i posiadającymi wskazane doświadczenie łącznie.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz w państwach EOG, stosownie do przepisu art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców zagranicznych zamiast ww. uprawnień wymagane
jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub dopuszczenie do świadczenia usług
transgranicznych.
Link do dokumentacji projektowej:
http://www.bip.gminachojnice.com.pl/index.php?app=przetargi&nid=3859&y=2020&status=3

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Opis kryteriów oceny

Znaczenie

A.

Cena brutto

60%

B.

Doświadczenie członka zespołu realizującego
zamówienie

40%

A/ Kryterium ceny brutto:
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

Cena oferowana najniższa
A = --------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cena oferty badanej
B/ Doświadczenie członka zespołu (branża hydrotechniczna/mostowa)
realizującego zamówienie:
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Liczba robót (o wartości min. 500.000,00 zł) w zakresie budowy
i/lub przebudowy i/lub modernizacji budowli hydrotechnicznej,
przy realizacji których nadzór inwestorski sprawowała osoba
przewidziana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi tej branży

Liczba punktów

od 2 do 3

10

od 4 do 5

20

od 6 do 7

30

8 i więcej

40

Minimalna liczba robót tej branży nad którymi był sprawowany nadzór
inwestorski wymagana przez Zamawiającego wynosi 1. Przy wykazaniu 1 roboty
Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt. Oferty bez wskazania żadnej
nadzorowanej roboty zostaną odrzucone.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane
są punkty za powyższe kryteria. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która
uzyskała największą ilość punktów.
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Przetwarzanie danych osobowych
1. 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”, Zamawiający informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice.
b) Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach

ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl;
pod numerem telefonu 52 397 21 29 lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiającego.
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne
przepisy.
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio
Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
prawa.
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiadają Państwo
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
− 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;

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z zapytaniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
1

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.
2

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki
wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w
art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od
których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się
Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawiera
formularz oferty.

