
 

Suwałki, 18.03.2019 r. 

Zaproszenie do składania ofert 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie elementów ślusarsko-kowalskich. 

I. Zamawiający: 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko 

16-400 Suwałki 

ul. Noniewicza 57 

tel. 87 566 65 55 

e-mail: sekretariat@buhmirage.pl 

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Mirosław Szyszko 

tel. 603 892 812 

II. Przedmiot zamówienia. 

2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie elementów ślusarsko-kowalskich, tj. balustrady klatki 

schodowej oraz zadaszenia drzwi wejściowych w rozbudowywanej części obiektu hotelarsko 

- gastronomicznego „Holiday” w związku  z realizacją projektu – „Holiday bez barier – 

przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”.  

zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót” oraz według przedstawionego przez Zamawiającego projektu budowlanego 

wykonanego przez Pracownię Projektową „AR-EL” Ryszard Rybak.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany dostępny dla 

Zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego. 

2.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

2.3. Miejsce realizacji zamówienia – Stary Folwark 106, działka o nr geodezyjnym 131/20. 

2.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

2.5. Termin realizacji  

a/ rozpoczęcie – 01.08.2019 r. 

b/ zakończenie  - 25.08.2019 r. 

 

 

 



 

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym 

3.1. a\ Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać następujące  

warunki:  

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1) posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie; 

2) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) nie być powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

b/ W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt a/ powyżej,  

Zamawiający żąda złożenia oświadczeń zgodnych z załącznikiem nr 2 

3.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, powiązanego z  Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. 

3.3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej 

dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.  

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły 

„spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

 

IV. Kryteria oceny ofert 

4.1. Podczas wyboru oferty zostaną zastosowane następujące kryteria: 

a/ cena brutto – 60 % 

b/ długość terminu gwarancji - 20 % 

c/ termin wykonania zamówienia - 20 % 

Sposób oceniania ofert: 

- w kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 

najniższy wskaźnik (cena, termin wykonania) zostanie zastosowany następujący wzór 

arytmetyczny: 

 

(n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium 

gdzie  

„n” – jest najniższą wartością z zaoferowanych 

„w’” -  wartością z badanej oferty 

„a” – znaczeniem kryterium  



 

- w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak 

najwyższy wskaźnik (długość terminu gwarancji) zostanie zastosowany następujący wzór 

arytmetyczny: 

(w : n) x a =  liczba punktów otrzymanych w danym kryterium 

gdzie  

„n” – jest najwyższą wartością z zaoferowanych 

„w’” -  wartością z badanej oferty 

„a” – znaczeniem kryterium  

 

4.2 Dodatkowych wyjaśnień udziela osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami 

podana w pkt. 1.1. zapytania o cenę. 

4.3. Termin składania ofert upływa  - 08.04.2019 r.  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 08.04.br. do godz. 15:00. 

4.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

V. Informacje związane z ochroną danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1), dalej jako RODO, Zamawiający 

niniejszym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących 

Wykonawcom prawach z tym związanych, a mianowicie: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” 

Mirosław Szyszko z siedzibą w Suwałkach przy ul. Noniewicza 57, wpisane do rejestru 

przedsiębiorców na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, posiadające NIP 8440003389,  adres korespondencyjny j.w., 

adres e-mail: sekretariat@buhmirage.pl, telefon 87 566 65 55. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego zapytania o cenę na wykonanie prac wykończeniowych realizowanych  

w związku z realizacją projektu – „Holiday bez barier – przystosowanie obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych”.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 Pzp. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia albo do czasu zakończenia trwałości projektu 

„Holiday bez barier – przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”,  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako ostatnie. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencje niepodania określonych 

danych skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan: 
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- 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, 

- 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, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

Tel. 22/ 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 

8. 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 których 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. 
  

VI.  Inne informacje 

6.1 Zamówienie dotyczy projektu „Holiday bez barier – przystosowanie obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  

i Morze”  na lata 2014 – 2020, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność”, w ramach celu: wspieranie różnicowania działalności  

w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  

i tworzenie miejsce pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, obejmującej: 

podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi 

obszarów rybackich i obszarów akwakultury.  

6.2 Do Zamawiającego ani do projektu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)  

 

VII. Załączniki do zaproszenia do składania ofert: 

1. Załącznik nr 1 – wzór umowy 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące możliwości ubiegania się o 

zamówienie 
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Załącznik nr 1 

 

UMOWA 

zawarta dnia................................. w Suwałkach pomiędzy: 

Mirosławem Szyszko prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Usługowo-

Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko z siedzibą w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 57, na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

posiadającym NIP: 8440003389, zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

………………………………………………………………………………….. z siedzibą w 

………………………………………………………………………,  na podstawie wpisu do 

……………………………………………………………………., posiadającym NIP: 

…………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania elementów ślusarsko-kowalskich, tj. balustrady 

klatki schodowej oraz zadaszenia drzwi wejściowych w rozbudowywanej części obiektu 

hotelarsko - gastronomicznego „Holiday” w związku  z realizacją projektu – „Holiday bez 

barier – przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową AR-El 

Ryszard Rybak. 

§ 2. 

Terminy rozpoczęcia prac ustala się na dzień ..................................., natomiast termin 

zakończenia na dzień …………………. r. 

§ 3. 

Zamawiający obowiązany jest: 

1.  Przekazać Wykonawcy dokumentację projektową w terminie do dnia …….….. r. 

2.  Udostępnić Wykonawcy plac budowy. 

3.  Zapewnić kierownika budowy. 

§ 4. 

1. Roboty wykonane będą z materiałów zamawianych oraz opłacanych w hurtowniach 

bezpośrednio przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu dostawców  

z Zamawiającym.  

2. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

§ 5. 



 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie ………….. zł. 

(netto)  + …………… zł. VAT = ………………. zł. (brutto). 

2. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku 

realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych 

zestawieniem, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca nie może  żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykona bez uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur częściowych, po dokonaniu odbioru 

poszczególnych etapów prac budowlanych. Ostateczne rozliczenie między stronami nastąpi 

na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty 

odbioru końcowego. 

4. Termin płatności wynosi siedem dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

§ 6. 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie – Mirosław Szyszko.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie – ……………………... 

§ 7. 

1. O terminie odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, co 

najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Termin ten w przypadku odbioru końcowego 

wynosi siedem dni. 

2. Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy po 1 przedstawicielu. 

3. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły zdawczo-odbiorcze, 

podpisane przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do 

wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej, o których mowa w § 5 ust. 3. niniejszej 

umowy 

§ 8. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie 

budowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone przez podwykonawców. 

§ 9. 

Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli: 

1.  Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac określonych w umowie tak dalece, iż nie jest 

prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie. 

2.  Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy. 

3.  W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.   

 



 

§ 10. 

Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w §  1 

niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 11. 

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu, 

Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 30 dni od daty 

wykrycia wady. 

2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą 

brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. 

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej 

usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna, 

Zamawiający może  żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej 

umowy. 

§ 12. 

Strony zastrzegają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

- zwłoki w wykonaniu robót poza terminy określone w umowie w wysokości 0,5 % wartości 

brutto przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki, 

- zwłoki w usunięciu wad poza termin wyznaczony zgodnie z treścią § 11 niniejszej umowy  

w wysokości 1.000,00  zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie: 

- zwłoki w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, poza 

termin tam określony, w wysokości  1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

§ 13. 

Obok kary umownej każda ze stron może  żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, przewidzianych  w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza 

ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona. 

§ 14. 

Zamawiający udziela …………….. gwarancji na wykonane w ramach umowy prace. 

§ 15. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

§ 16. 



 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: Kodeks Cywilny oraz 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

 

§ 17. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron 

 

........................................                                       ……............................................ 

Zamawiający                                                                  Wykonawca 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych: Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko z siedzibą w Suwałkach 

przy ul. Noniewicza 57, NIP: 8440003389, tel. 87/ 566 65 55 w celu realizacji praw i 

obowiązków wynikających z zawartej umowy. 
2. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych, o prawie ich przetwarzania. 

 

 

….……………..…………………. 

      podpis Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

 

 

Wykonawca: 

 

.................................................................................................. 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

 

................................................................................................. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCY O ZAMÓWIENIE 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie elementów ślusarsko-

kowalskich, tj. balustrady klatki schodowej oraz zadaszenia drzwi wejściowych  

w rozbudowywanej części obiektu hotelarsko - gastronomicznego „Holiday” w związku   

z realizacją projektu – „Holiday bez barier – przystosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych”: 

 

 

 

INFORMACJE  DOTYCZACE  WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że mogę ubiegać się o niniejsze zamówienie, gdyż spełniam warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale III pkt 1 ppkt a/ zaproszenia do 

składania ofert. 

 

.………………….., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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), wobec osób 



 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

.………………….., dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

          (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

.………………….., dnia ………….……. r. 

 

            ………………………………………… 

      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


