Dotyczy:
Numer wniosku: RPOP.03.01.01-16-0007/16
Tytuł projektu:
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin
Brzeg i Skarbimierz

Burmistrz Brzegu, w związku z realizacją projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
ZAPRASZA
do składania propozycji cenowych na realizację zadania pn.:
Promocja projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na
terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napisy: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Promocja projektu
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin
Brzeg i Skarbimierz” i „Nie otwierać przed 18.09.2018 godz. 10:00”,
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i montaż 5 tablic pamiątkowych zgodnie z poniższymi parametrami:
Tablica z trwałego materiału: pleksi, PCV lub metal;
Nadruk kolorowy (wzór nadruku w załączeniu);
Wymiary tablicy: wysokość 80cm, szerokość 120 cm;
Montaż: tablice zamontować na istniejących metalowych stelażach, dolna krawędź
tablicy powinna się znaleźć na wysokości co najmniej 200 cm nad poziomem gruntu.
2 z 5 tablic wymagają wcześniejszego przeniesienia stelażu w inne miejsce wskazane
przez zamawiającego (montaż w terenie zielonym)
Miejsce montażu: Brzeg, ul. Nadbrzeżna, ul. Robotnicza, pl. Dworcowy, Park Centralny,
Park Wolności (przybliżone miejsca montażu w załączeniu, dokładna lokalizacja zostanie
uzgodniona bezpośrednio przed montażem).
3. Wymagany termin realizacji zlecenia: do 27 września 2018
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100 %
5. Wykonawca przedkładając propozycję cenową (ofertę) składa następujące
dokumenty:
1) formularz propozycji wg załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia,
2) oświadczenie Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia, że spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
propozycji (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę
4) wypełniony i zaparafowany wzór zlecenia,
6.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest obowiązująca
przez okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie netto.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć
w terminie do dnia 17 września 2018, do godz. 16:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12
(parter, budynek „A”).
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napisy: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Promocja projektu Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg
i Skarbimierz” i „Nie otwierać przed 18.09.2018 godz. 10:00”
8. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona Wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed
terminem upływu jej składania.
9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 18 września 2018 o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. nr 102,
1 piętro, budynek A.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
1. Piotr Serwadczak. – Główny specjalista ds. zarządzania programami inwestycyjnymi
w Biurze Budownictwa i Inwestycji, Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok.
nr 102 (1 piętro, budynek A), tel. 77 404 58 15,
11. Informacje dotyczące zlecenia:
W terminie 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej, Wykonawca
może podpisać zlecenie w Biurze Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.
12. Klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku określonego art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Gmina Brzeg
reprezentowana przez Burmistrza Brzegu.
Adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Brzeg jest Pani/Pan Tadeusz
Woźny, e-mail: bb@brzeg.pl, tel. 77 416 97 14;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem pn.: Promocja projektu „Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”
 w związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z przedmiotowym
postępowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz kategorii
archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla
organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i
związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U
z 2011r. Nr. 27 poz. 140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
[Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.]

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
[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.]

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− 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;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
−

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
(-) Bartłomiej Kostrzewa

