
Gorzów Wielkopolski 07.09.2020 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
w Gorzowie WielKopolsKim 

ul. Dąbrowskiego 13 
66-400 GORZÓW WLKP.

Prez.O/AG 23/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ W 
POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. 
Dąbrowskiego 13 zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi 
polegającej na wykonaniu okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli budynku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. 
Dąbrowskiego 13.

1.Termin wykonania usługi; od daty podpisania umowy do 30.10.2020 roku.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dokonanie okresowej rocznej kontroli budynku 
zgodnie z zapisem art. 62 ust.1 pkt.la i b Prawo budowlane oraz pięcioletniej 
zgodnie z zapisem art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2019 
r. poz. 1186, z póżn. zmianami).

3. Zakres kontroli nie obejmuje przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej.

4. Wykonawca z każdej kontroli osobno sporządzi protokół pisemny i w formie 
elektronicznej w 2 egzemplarzach i przekaże je Zamawiającemu.

5. Uwagi dla Oferentów : oferty mogą składać zaproszone podmioty oraz inne 
wykonujące usługi w tym zakresie wg wymogów określonych w ogłoszeniu na stronie 
internetowej tut. Sądu w zakładce BIP.

6. Kryterium oceny oferty : w celu wyboru najkorzystniejszej oferty , Zamawiający 
przyjmuje następujące kryterium :

cena - waga kryterium 100% (c).

Po dokonaniu wyboru Oferenta zostanie mu przesłany drogą elektroniczną projekt 
umowy do akceptacji i podpisu.

7. W przypadku wątpliwości i pytań osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego 
jest : Dyrektor Sądu - tel. 095 7330 781 lub kierownik Oddz. Adm.-Gosp. i Spraw 
Ogólnych - 095 7330 782, 693 910 935.
Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu 
terminu z jedną z wyżej wymienionych osób.

8. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do



8. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do 
zaproszenia w formie pisemnej do dnia 15.09.2020 r.godz. 12.00.

Do formularza ofertowego należy dołączyć :
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu 
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

- pełnomocnictwo uprawniające do podpisywania pism oficjalnych i 
zawierania umów w imieniu Oferenta - jeśli dotyczy.

9.Ofertę należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej
stvrcula@qorzow.wsa.qov.pl.
osobiście : Biuro Podawcze tut. Sądu ( czynne pon.-pt godz.8-15) 
faksem na nr 095 7330 715 lub pocztą tradycyjną na adres Sądu.

Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywanie.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu do Sądu.

10. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące 
kryteria :
cena (c) - waga kryterium 100%.

Ocena ofert dokonywana będzie według wzoru :
C = najniższa cena oferty spośród ocenianych : cena oferty badanej X 100 pkt

11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnych umów na każdą 
część zamówienia.

12. Koszty dojazdu do siedziby Sądu należy uwzględnić w cenie kontroli.

13. Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania usługi w powyższym
zakresie.

14. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art.14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.

15. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
(zamówienia publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy P.z.p.)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych ( dalej: RODO ) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 
13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 095 7330 700.

mailto:stvrcula@qorzow.wsa.qov.pl


2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się 
osobiście w siedzibie Sądu lub pod adresem poczty elektronicznej 
ido@qorzow.wsa.qov.pl.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
zawarcia i realizacji umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych jest niezbędność do 
wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogą być przekazane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną,
• instytucjom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom 
ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w 
oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy 
okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami, nie 
krócej niż przez 5 lat.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/n prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO, z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO

8. Przysługuje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 
Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji lub profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, a w 
przypadku wyboru Pani/Pana oferty - do zawarcia umowy i jej realizacji. 
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podjęcie współpracy 
pomiędzy stronami.

OKDYKĘ
Wojew(|cizt|ego Sei ul^inistracyjnego

Bo. tuszna
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Załącznik nr 1 do zaproszenia

2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie WIkp. 

ul.Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

Nazwa i adres Oferenta :

NIP;
tel.:
fax.:

OFERTA
na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu kontroli rocznej i pięcioletniej 
budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

1. Oferuję wykonanie usługi na następujących warunkach :

- koszt całkowity usługi za kwotę netto .........................

- z uwzględnieniem podatku VAT

(- kontrola roczna - netto............

- kontrola pięcioletnia -netto........

2. Akceptuję warunki płatności do 30 dni od doręczenia faktury.

3. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia prawem wymagane do 

wykonania przedmiotowej usługi.

4. Dane dodatkowe do kontaktu z Zamawiającym usługę:

- imię i nazwisko

- telefon

PLN,

% , za kwotę brutto

.PLN, brutto...........

..PLN, brutto...........

PLN .

PLN,

PLN).

e-mail

/pieczęć i podpis wykonawcy/


