GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
Widawa, dnia 22 czerwca 2020 r.
RIK.7011.7.2020.KS

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zgodnie
z zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Widawa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
polskich równowartości kwoty 30 000 euro oraz zgodnie z zarządzeniem nr 105/2017 Wójta Gminy
Widawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w związku
z realizacją zadań pn.:
1) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Brzyków,
2) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Chociw,
3) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Chrusty,
4) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Grabówie,
5) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Patoki,
6) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Restarzew Cmentarny,
7) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Restarzew Środkowy,
8) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Ruda
9) „Remont świetlicy wiejskiej” w miejscowości Zawady
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
NIP 831-15-69-344
REGON 730934571
Tel 43 672 10 34 wew. 32
e-mail: poczta@widawa.pl
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Widawa:
1) w sołectwie Brzyków, położonej na działce nr ewid. 147 obręb Brzyków;
2) w sołectwie Chociw, położonej na działce nr ewid. 202/1 obręb Chociw;
3) w sołectwie Chrusty, położonej na działce nr ewid. 171/1 obręb Chrusty;
4) w sołectwie Grabówie, położonej na działkach nr ewid. 104/2, 125 obręb Grabówie;
5) w sołectwie Patoki, położonej na działce nr ewid. 566 obręb Patoki;
6) w sołectwie Restarzew Cmentarny, położonej na działce nr ewid. 111 obręb Restarzew Cmentarny;
7) w sołectwie Restarzew Środkowy, położonej na działce nr ewid. 185 obręb Restarzew Środkowy;
8) w sołectwie Ruda, położonej na działce nr ewid. 358/2 obręb Ruda;
9) w sołectwie Zawady, położonej na działce nr ewid. 405 obręb Zawady;
ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:
1) W sołectwie Brzyków - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
a) Toaleta
 usunięciu grzyba z fragmentu ściany – 7 m2

 uzupełnieniu ubytków w tynku – 5 m2
 malowaniu (ściany i sufit) – 35 m2
b) Pomieszczenie I
 malowaniu (ściany i sufit) – 76,05 m2
c) Pomieszczenie II
 usunięciu grzyba z fragmentu ściany
 malowaniu (ściany i sufit) – 85,68 m2
2) W sołectwie Chociw - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
Wykonaniu frontowej elewacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP Chociw
 usunięcie istniejącego odparzonego tynku -ok. 180 m2
 skucie płytek z tarasu – 32 m2
 docieplenie frontowej ściany budynku od strony drogi wojewódzkiej (także filary) styropianem o
grubości 10 cm, zatopienie siatki i zaciągnięcie klejem oraz położenie tynku akrylowego typu
baranek o uziarnieniu 1,5 mm2 – ok. 215 m2
 wykonanie hydroizolacji na tarasie i montaż płytek – 32 m2
 wykonanie logotypu OSP i napisu przestrzennego ze styroduru i pleksi
3) W sołectwie Chrusty - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
Wykonaniu remontu (wymiany) instalacji elektrycznej w trzech salach i dwóch łazienkach świetlicy
wiejskiej w Chrustach:
a) demontaż istniejącej instalacji (oprawy, gniazda, przewody, rozdzielnie, łączniki, puszki)
b) wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
c) wykonanie nowej instalacji:
 okablowanie, gniazda wtykowe – ok. 15 punktów,
 opraw oświetleniowych – ok. 15 punktów,
 włączniki – ok. 10 punktów,
 tablica rozdzielcza z wyposażeniem.
UWAGA! Poniżej przedstawiono listę materiałów zakupionych przez Inwestora, które zostaną
powierzone Wykonawcy w celu wykorzystania ich do ww. prac w świetlicy wiejskiej w miejscowości
Chrusty:
 wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy 3A, typ AC – 1 szt.
 wyłącznik naprądowy 10kA C 16A E – 2 szt.
 wyłącznik naprądowy 10kA C 20A E – 1 szt.
 wyłącznik naprądowy 10kA C 25A E – 2 szt.
 ogranicznik przepięć typ 2 (kl. C) – 1 szt.
 gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P GPT-5/Jw. – 1 szt.
 gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z GPT-6/Jw. – 6 szt.
 włącznik pojedynczy WP-1T – 2 szt.
 włącznik świecznikowy WP-2T – 5 szt.
4) W sołectwie Grabówie - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
a) Wykonaniu schodów zewnętrznych z zakupionej przez sołectwo kostki (dwa stopnie)
 Rozbiórka istniejących schodów betonowych
 Wykonanie schodów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, dwa stopnie (kostka oraz obrzeża powierzone
przez Inwestora) ok. 6,4 m2
b) Wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego typu baranek
o uziarnieniu 1,5 mm2 – ok. 210 m2

5) W sołectwie Patoki - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
a) Spiżarka
 Zamurowanie otworu drzwiowego łączącego spiżarkę z pomieszczeniem siłowni (garażem)
b) Mały korytarz
 Skucie tynków ze ścian - 29,5 m2
 Usunięcie starej, drewnianej futryny drzwiowej
 Położenie nowych tynków na ścianach - 29,5 m2
 Położenie gładzi - 29,5 m2
 Montaż sufitu podwieszanego - 6,75 m2
 Skucie starej podłogi i wykonanie wylewki - 6,75 m2
 Położenie płytek podłogowych +cokół - 6,75 m2
c) Korytarz przy wc
 Skucie tynków ze ścian - 30,52 m2
 Położenie nowych tynków na ścianach - 30,52 m2
 Położenie gładzi - 30,52 m2
 Montaż sufitu podwieszanego - 6,27 m2
 Skucie starej podłogi i wykonanie wylewki - 6,27 m2
 Położenie płytek podłogowych +cokół - 6,27 m2
 Wymiana starej skrzynki elektrycznej
6) W sołectwie Restarzew Cmentarny - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
a) Łazienka
 Wykonaniu wylewki na podłodze 3 cm – 6,4 m2
 Położeniu płytek podłogowych – 6,4 m2
 Położeniu płytek na ścianach (do wysokości 1,80 m) – 22 m2
 Malowaniu ścian i sufitu – 13,4 m2
b) Korytarz
 Wykonaniu wylewki na podłogę 3 cm – 5,0 m2
 Położeniu płytek podłogowych – 6,0 m2
7) W sołectwie Restarzew Środkowy - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
Dociepleniu ściany budynku styropianem o grubości 10 cm, zatopienie siatki i zaciągnięcie klejem oraz
położenie tynku akrylowego typu baranek o uziarnieniu 1,5 mm2 - 65 m2
8) W sołectwie Ruda - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
a) Demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego z azbestu - 126 m2
b) Montażu obróbek blacharskich, nadrynnowych, podrynnowych - 23,20 mb
c) Montażu obróbek szczytowych - 18,60 mb
d) Montażu deski okapowej - 23,20 mb
e) Montażu podbitki o szerokości do 40 cm - 41,8 mb
f) Montażu rynny poziomej - 23,20 mb
g) Montażu rynny pionowej- 12 mb
h) Montażu blachy trapezowej - 126 m2
UWAGA! Poniżej przedstawiono listę materiałów zakupionych przez Inwestora, które zostaną
powierzone Wykonawcy w celu wykorzystania ich do ww. prac w świetlicy wiejskiej w miejscowości
Ruda:
 blacha trapezowa – 126 m2
 blacha gładka – 12 arkuszy
 rynna 125/130 4mb – 6 szt.










łącznik rynny 125/130 4 szt.
zaślepka 125/130 – 4 szt.
odpływ przelotowy – 4 szt.
hak 125/130 – 34 szt.
obejma 100 – 12 szt.
dybel 100 – 12 szt.
rura 100 4mb – 4 szt.
kolano 67” 100 – 12 szt.

9) W sołectwie Zawady - zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej" polegające na :
Dociepleniu środkowej części budynku, od strony wschodniej oraz zachodniej, styropianem o grubości
10 cm, zatopienie siatki i zaciągnięcie klejem oraz położenie tynku akrylowego typu baranek
o uziarnieniu 1,5 mm2 - 130 m2
Oferent w Formularzu Ofertowym powinien podać ceny na wykonanie prac w każdym sołectwie oddzielnie
(sołectwo Brzyków, sołectwo Chociw, sołectwo Chrusty, sołectwo Grabówie, sołectwo Patoki, sołectwo
Restarzew Cmentarny, sołectwo Restarzew Środkowy, sołectwo Ruda, sołectwo Zawady).
Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w przedmiarach robót stanowiącym Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego. Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy
traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu i obliczenia ceny ryczałtowej
oferty. Zalecane jest aby wykonawca zapoznał się z obiektem przed złożeniem oferty.
3. TERMIN REALIZACJI
Realizacja zamówienia nastąpi do 30.11.2020 r.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, tj. są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego;
b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem:
tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 50 tyś zł.
każda z nich, w zakresie robót ogólnobudowlanych, w tym robót dekarskich oraz robót elektrycznych,
potwierdzone referencjami.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. WYKAZ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:
 Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji –Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego,
 Aktualne zaświadczenie o wpisie do KRS lub CEIDG;
 Wykaz zrealizowanych usług z referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie
 Zaakceptowany (poprzez zaparafowanie każdej strony) Wzór umowy - stanowiący załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać listownie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Widawa,
ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa. Ofertę należy zatytułować „Remont świetlic sołeckich na
terenie gminy Widawa 2020”.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2020 r. o godzinie 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 12:00
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
Informacji nt. zamówienia udziela Pani Karolina Stachera w godz. 7:30-15:00, Tel. 43 672 10 34
8. KRYTERIUM WYBORU OFERTY I OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się : cena 100%. Wybór nastąpi w oparciu o cenę brutto. Cena
ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie niezbędne
koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.
9. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi
z tytułu wykonania przedmiotu umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
b. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
c. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawcę (na każdą świetlicę oddzielna faktura VAT).
d. Termin płatności 30 dni od daty doręczenia faktury VAT i potwierdzenia wykonania zamówienia
protokołem odbioru, do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć komplet aprobat technicznych.
e. Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
f. O wybraniu oferty i terminie podpisania umowy Wykonawca poinformowany zostanie telefonicznie.
g. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Gminy Widawa z tytułu otrzymania niniejszego zapytania oferowanego oraz przygotowania i złożenia
oferty na to zapytanie.
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub
w części w każdym czasie, a także do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, bez
podania przyczyny.
i. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty, złożenia wyjaśnień we wskazanym
przez siebie terminie.
WÓJT
mgr Michał Włodarczyk

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170,
tel. 43 672 10 34 – reprezentowana przez Wójta Gminy Widawa, zwanego dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub
przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres
w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze
zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych1;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku
z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę
prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość
udzielenia zamówienia.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 RODO.

1 Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym

z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.

