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BURMISTRZ BIECZA

ZAPRASZA 

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na: Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na
terenie Gminy Biecz w 2022 roku. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA BIECZ     
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz;
NIP 738-197-38-83, REGON 370440614;
tel.  13 44 06 801,  fax.  13 4406802;
e-mail: um@biecz.pl, www: www.biecz.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu,
dla których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r.,  poz.  1129 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty
130 000 złotych netto. 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami wydatkowania środków
finansowych w Gminie Biecz.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy
Biecz  w  2022  roku,  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do
zaproszenia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

V.  PRZY  WYBORZE  PROPOZYCJI  DO  REALIZACJI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ
KRYTERIUM: CENA - 100%

VI.  OKREŚLENIE  WARUNKÓW  WYMAGANYCH  OD  WYKONAWCÓW  ORAZ  DOKUMENTÓW  W
PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

1. Określenie warunków wymaganych od wykonawców:
1) potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  należy  wykazać  dysponowanie  sprzętem  specjalistycznym
służącym do realizacji zamówienia tj: 
- minimum 1 samochodowym podnośnikiem (zwyżką) z izolowanym koszem,
- minimum 1 urządzeniem do wykonywania pomiarów i badań instalacji nN oraz uziemień.

Wykonawca dołączy do oferty wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi  zasobami  –  zgodnie  z
załącznikiem nr 3 do zaproszenia.

Na podstawie  złożonych  dokumentów Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  wymaganego  warunku  wg
formuły : spełnia - nie spełnia.



2)  osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania warunku należy wykazać dysponowanie przy realizacji zamówienia  osobami
posiadającymi  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia  (zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.
89, poz.828  i Nr 129, póz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, póz. 1189), tj:
-   dwoma osobami  posiadającymi  kwalifikacje  upoważniające  do  zajmowania  się  eksploatacją  urządzeń
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia
ulicznego na stanowisku eksploatacji i dozoru,
- dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje upoważniające do wykonywania prac w technologii PPN (Prace
Pod Napięciem) w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym   do 1 kV.

Wykonawca  dołączy  do  oferty  wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz  z informacjami na temat ich
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją   o podstawie do dysponowania tymi osobami, a
także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -  zgodnie z załącznikiem
nr 4 do zaproszenia.

Na podstawie  złożonych  dokumentów Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  wymaganego  warunku  wg
formuły : spełnia - nie spełnia.

2. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
a)  formularz propozycji cenowej (zał. nr 2 do zaproszenia),
b)  wykaz  narzędzi  i  urządzeń  technicznych  dostępnych  wykonawcy  usług  w  celu  realizacji  zamówienia
(załącznik nr 3 do zaproszenia),
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do zaproszenia)
d) dokument (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli  nie wynika to z innych dokumentów
załączonych do oferty,
e) przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej w
zakresie reprezentacji spółki,
f)  aktualny  odpis  z  właściwego rejestru,  wystawiony nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed datą  założenia
niniejszego zapytania. 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1.  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny jednostkowej
brutto za 1 punkt świetlny, oraz łącznej  ceny ofertowej  brutto  -  za 1 miesiąc pomnożona przez liczbę
punktów świetlnych (1179 szt.)   i  10  miesięcy,  zgodnie  z  formularzem ofertowym – załącznik  nr  2 do
zaproszenia.
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
3. Opłata za konserwację i eksploatację rozliczana będzie w cyklach miesięcznych.
4.  Cena podana przez  wykonawcę  (za  1 punkt  świetlny)  jest  obowiązująca  przez cały   okres ważności
umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

VIII. WYBÓR PROPOZYCJI CENOWEJ (OFERTOWEJ):
Zamawiający  dokona  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  spełniającej  wszystkie  postawione  przez  niego
wymagania.  O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  powiadomi  wszystkich  uczestników
postępowania.



IX.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:   
1. Miejsce i termin złożenia oferty:
Propozycję  cenową  (ofertę)  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  14.03.2022 roku do  godziny  10:00
w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie w Urzędzie Miejskim w Bieczu, ul. Rynek 20 (pok. Nr 214) lub przesłać
na adres: Urząd Miejski w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.                       
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na:
Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Biecz w 2022 roku. 
Propozycja  cenowa (oferta)  otrzymana  przez  zamawiającego  po  terminie  podanym powyżej,  nie  będzie
brana  pod  uwagę  w  przedmiotowym  postępowaniu  i  zostanie  zwrócona  wykonawcy  bez  jej  otwarcia.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową (ofertę)  przed
terminem upływu jej składania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.03.2022 roku o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w  Bieczu, ul. Rynek 20  (pok. nr 214).

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Z RAMIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
w zakresie merytorycznym:
Marek Urbanik, tel. 13 4406845, e-mail:  marek.urbanik@biecz.pl
Aldona Śliwa-Czech, tel. 13 4406845, e-mail: aldona.czech@biecz.pl
w zakresie proceduralnym:
Magdalena Lenard, tel. 13 4406848,  e-mail: magdalena.lenard@biecz.pl
Monika Kiczura-Wójcik, tel. 13 4406848,  e-mail: monika.kiczura-wojcik@biecz.pl

XI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u 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”, informuję, że:
a)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  GMINA  BIECZ  reprezentowana  przez  Burmistrza
Biecza z siedzibą w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, um@biecz.pl,
b)  Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych w Gminie Biecz, z którym można
skontaktować  się  za  pośrednictwem  telefonu  pod  nr  13  4406819  lub  poczty  elektronicznej  na  adres:
iodo@biecz.pl lub  listownie  poprzez  wysłanie  listu  na  podany  powyżej  adres  administratora  danych,
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem.
d)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja postępowania, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty,
którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
f) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy, a
po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
g) Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego  dostępu do swoich danych osobowych ich
sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h)  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych, prawo  do  przenoszenia  danych
osobowych, prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
i) dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

XIII.  ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 -  Formularz propozycji cenowej
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Załącznik nr 3 -  Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji
zamówienia
Załącznik nr 4 -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 5 -  Istotne postanowienia umowy
 

       Burmistrz

I-I mgr Mirosław Wędrychowicz
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