Gorzow Wielkopolski, dn.14 kwietnia 2022 r.
Wojewodzki S^d Administracyjny
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Dqbrowskiego 13
66-400 Gorzow WIkp.
Prez 0/AG.261.5.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
w post^powaniu o wartosci mniejszej niz kwota 130.000 ztotych netto

Wojewodzki Sqd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do ztozenia oferty
cenowej na sporz^dzenie dokumentacji w zwi^zku z planowanym wykonaniem robot
budowlanych (remontowych) polegajgcych na malowaniu pomieszczen oraz garazu
Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. ul. D^browskiego 13.
I.Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest sporzgdzenie:
1) kosztorysu inwestorskiego;
2) przedmiaru robot;
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR).
Podstawa sporzadzenia dokumentacji
kosztorys
inwestorski
nalezy
opracowac
zgodnie
Przedmiar
robot
z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
STV'yiOR
nalezy
opracowac zgodnie z
Rozporz^dzeniem
Ministra
Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Kosztorys inwestorski i przedmiar robot nalezy opracowac z podziatem na poszczegolne
pomieszczenia i ci^gi komunikacyjne w podziale na poszczegolne kondygnacje.
Ogolna charaktervstvka budvnku i garazu: budynek 5-cio kondygnacyjny, w tym piwnica
i poddasze uzytkowo-techniczne. Garaz wolnostojqcy trzystanowiskowy.
Powierzchnia uzytkowa budynku - 4.374,39 m^, garazu - 70,33 m^.
Zakres robot: malowanie scian, bez malowania sufitow, prace przygotowawcze
i zabezpieczaj^ce meble, drzwi, okna i podtogi.
2.Termin realizacji zamowienia: 3 tygodnie od podpisania umowy.
S.Warunki udziatu w post^powaniu i opis ich spetnienia:
1) Ztozenie oferty wedtug wzoru formularza ofertowego - zat^cznik nr 1 do Zapytania
ofertowego;
2) Posiadanie uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaj^ obowi^zek ich posiadania;
3) Posiadanie wiedzy i doswiadczenia. Warunek wiedzy i doswiadczenia potwierdzic
zatqczeniem do oferty wykazu dwoch wykonanych ustug o zakresie odpowiadajqcym
niniejszemu zapytaniu z podaniem ich wartosci.
4) Przed ztozeniem oferty konieczna jest wizja lokalna w siedzibie Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Zamawiaj^cy udost^pni Wykonawcy do wgiqdu dokumentacji projektow^ budynku.
4.Kryteria oceny ofert oraz wagi punktowe lub procentowe:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj^cy przyjqt nastipujqce
kryteria : cena (c) - waga kryterium 100%.
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5. Wzor umowy lub istotne warunki zamowienia: Z wybranym wykonawc^ zostanie
zawarta umowa.
e.Ofert? prosz? ztozyc na wzorze formularza ofertowego zat^czonego do zapytania
ofertowego do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00
wformie pisemnej na adres: ul. D^browskiego 13, 66-400 Gorzow WIkp., elektronicznej na
adres email: stvrcula@qorzow.wsa.qov.pl
7. Osobami uprawnionymi do kontaktow z Wykonawcami s^;
-Bozena Ratuszna -Dyrektor S^du, tel. 957330781, e-mail: ratuszna@qorzow.wsa.qov.pl
-Waldemar Styrcula - Kierownik O. A/G- tel. 957330782, e-mail:
stvrcula@qorzow.wsa.qov.pl
S.KIauzula informacyjna dotyczcica zasad przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych (dalej: RODO ) informujemy, ze:
1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewodzki Sqd Administracyjny w Gorzowie
Wielkopolskim z siedzibq przy ul. Dqbrowskiego 13, 66-400 Gorzow Wielkopolski, tel. 095 7330 700.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna skontaktowac si? osobiscie w siedzibie Sqdu lub
pod adresem poczty elektronicznej ido@Qorzow.wsa.aov.Dl.
3. Cel przetwarzania: dane osobowe b?dq przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia post?powania
o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
4. Podstaw^ prawng przetwarzania Pani/a danych jest:
- niezb?dnosc do wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO ),
- konieczno&c wypelnienia obowiqzku prawnego ciqzqcego na administratorze w zwiqzku
z post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego (art. 6 ust.1 lit.c).
5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogq bye przekazane:
• podmiotom przetwarzajqcym je na nasze ziecenie, w szczegolnosci podmiotom zewn?trznym
zajmujqcym si? obstugq informatyeznq,
•
instytuejom uprawnionym do kontroli administratora,
•
organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiqzujqcych
przepisow prawa, np. sqdom, organom scigania lub instytuejom pahstwowym, gdy wyst^piq
z zqdaniem, w oparciu o stosownq podstaw? prawnq.
6. Pani/a dane osobowe b?dq przechowywane przez okres niezb?dny do wykonania umowy, a po jej
rozwiqzaniu lub wygasni?ciu przez obowi^zkowy okres przechowywania dokumentaeji, ustalony
odr?bnymi przepisami, nie krocej niz przez 5 lat.
7. Ponadto informujemy, ze ma Pani/n prawo do:
• dost?pu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art.18 RODO, z zastrzezeniem przypadkow,
o ktorych mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO
8. Przystuguje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych
z siedzib^ w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
9. Pana/i dane osobowe nie b?dq podlegac zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
10. Podanie przez Pani^/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb?dne do przeprowadzenia
post?powania o udzielenie zamowienie publicznego, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty - do
zawarcia umowy ijej realizacji.
Odmowa podania danych osobowych uniemozliwia podj?cie wspotpracy pomi?dzy stronami.

DyrteMWoR

Wojewtfdzkie oS^du ^ jniAisiracyjnego
I
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Sq2?Kia Ratujzm
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Zatqcznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr PrezO/AG.261.5.2022
2022 r.
. Wojewodzki Sqd Administracyjny
w Gorzowie WIkp.
ul. D^browskiego 13
66-400 Gorzow Wielkopolski
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i ad res Cferenta:

NIP:............................. REGON:
Reprezentowany pn'zez:
tel.:
fax.:
mail:

Odpowiadajqc na Zapytanie ofertowe w sprawie:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za cen^:
PLN,
PLN, z podatkiem VAT.... - brutto
netto
PLN).
( stownie
1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si^ z opisem przedmiotu zamowienia
i zobowi^zujemy si^ zrealizowac zamowienie na wskazanych warunkach.
2. Oswiadczamy, ze oferta jest wazna przez okres 30 dni od dnia otwarcia.
3. Oswiadczamy, ze wypetnilismy obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub 14 wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posredlnio pozyskalismy w celu ubiegania si^ o udzielenie zamowienia
w niniejszym post^powaniu.
4. Do Formularza ofertowego dotqczamy:
- aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o
dziatalnoscii gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagajq wpisu do
rejestru lub evyidencji wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed
uptywem terminu sktadania ofert - oryginat lub kopia dokumentu
poswiadczonego za zgodnosc z oryginatem przez Oferenta.
- petnomocnictwo do reprezentowania Oferenta - dot. sytuacji, gdy umow^
podpisywac b^dzie inna osoba niz widoczna we wtasciwym rejestrze lub
ewidencji.
- wykazdwoch wykonanych usiug o zakresie odpowiadajqcym niniejszemu
zapytaniu z podaniem ich wartosci zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat.
5. Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej
dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaj^ obowi^zek ich
posiadania.
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6. Oswiadczamy, ze zat^czone do oferty dokumenty opisuj^ stan faktyczny
i prawny na dzieh otwarcia ofert.
7. W przypadku udzielenia wyjasnien dotyczqcych ztozonej oferty wyznaczamy
do kontaktu z Zamawiaj^cym :
- imi^ i nazwisko......................................
- telefon.....................................................
- mail.........................................................

/miejscowo§6 i data/

/ podpis i piecz^d imienna osoby uprawnionej do reprezentacji/
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