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zaproszenie do złożenia oferty 

znak: IK.7011.09.1.2021.MB 

z dnia 14.09.2021 roku 

I. Zamawiający. 

 

Gmina Brzesko 

ul. Głowackiego 51 

32 - 800 Brzesko 

NIP: 869-10-02-648, REGON: 851661139 

tel. + 48/ 14 68 63 100 

fax. +48/ 14 68 65 345 

strona internetowa: www.brzesko.pl,  

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.). Wartość zamówienia jest poniżej kwoty 130 000 zł.  

Zastosowanie znajduje zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Brzeska z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie 

dokonywania wydatków publicznych o wartości do 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Brzesku.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej  

Nr 1 w Brzesku. W zakres prac wchodzą następujące roboty: 

1) demontaż istniejących bramek; 

2) likwidacja starych tulei nie nadających się do wykorzystania; 

3) przecięcie asfaltu, rozebranie nawierzchni, oraz osadzenie nowych obrzeży betonowych na ławie 

betonowej; 

4) oczyszczenie nawierzchni boiska; 

5) wypełnienie bitumiczną masą zalewową istniejących pęknięć nawierzchni przy użyciu zalewarki do 

szczelin; 

6) ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z jej przyklejeniem oraz wklejeniem białych linii  

do piłki nożnej oraz żółtych linii do piłki siatkowej oraz zasypanie powierzchni boiska piaskiem 

kwarcowym i granulatem SBR; 

7) dostawa i montaż dwóch bramek do piłki ręcznej (mini piłki nożnej), bramki mocowane na stałe lub 

mocowana w tulejach w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, konstrukcja bramki 

aluminiowa, malowana proszkowo. Bramki wraz z siatkami, wymiar bramki 3,0 x 2,0 m; 

8) osadzenie nowych tulei do słupków do siatkówki; 

9) dostawa słupków do siatkówki (konstrukcja słupków aluminiowa) wraz z osłonami słupków (osłona 

słupka wykonana z pianki poliuretanowej o grubości min. 5 cm), w zestawie z siatką oraz antenkami; 

10) dostawa oraz zamocowanie 4 siatek łańcuchowych na istniejących koszach do koszykówki; 

11) dostawa oraz zamocowanie koszy – 2 szt.  

12) dostawa oraz zamocowanie ławek – 4 szt.  
 

IV. Nazwa i kod według wspólnego słownika zamówień (CPV). 
 

KOD CPV:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
KOD CPV:  45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
KOD CPV:  37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach 
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V. Termin realizacji zamówienia i płatności. 

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2021 roku.  

2. Termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  

lub rachunku po wykonaniu usługi. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 

a) posiada wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac; 

b) posiada uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zadania jeżeli są wymagane.  
 

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy. 

1. Podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1; 

2. Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

3. Załącznik nr 4: Podpisany kosztorys ofertowy; 
 

VIII. Kryterium wyboru ofert. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę - jedyne kryterium oraz 

spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy zostaną złożone dwie oferty o jednakowej cenie, może wezwać 

Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w takim przypadku oferent w ofercie dodatkowej nie może 

zaoferować ceny wyższej niż w ofercie pierwotnej. W przypadku, gdy zaoferowana cena wykonania zamówienia 

będzie przewyższała środki finansowe, które przeznaczył Zamawiający na wykonanie zamówienia, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą cenę.  

3. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto w polskich złotych. 

4. Podana cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia i obejmuje ona wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę kolejną, spośród złożonych ofert. 
 

IX. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2021 r. o godz. 13 00 . 

2. Ofertę należy złożyć: 

a) poprzez złożenie formy papierowej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Brzesku ul. Bartosza 

Głowackiego 51; 32 – 800 Brzesko - sekretariat; 

b) poprzez przesłanie skanu pocztą elektroniczną na adres e - mailowy: 

mateusz.buchowicz@um.brzesko.pl, w tytule proszę wpisać: oferta na przebudowę boiska przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku. 

3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. 

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2021 r. o godzinie 13 30. 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawcy maja obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zaproszenie do złożenia oferty wraz  

z załącznikami. 

mailto:mateusz.buchowicz@um.brzesko.pl
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2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty wraz 

z załącznikami. 

3. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 

4. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej: papierowej lub skan oferty w jednym egzemplarzu. 

5. Oferta powinna być czytelna i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy, dodatkowo należy załączyć pełnomocnictwo 

do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Za podpisanie oferty uznaje się czytelny podpis Wykonawcy. 

8. Jeżeli Wykonawca wprowadzi poprawki lub korekty na składanych dokumentach powinien złożyć podpis przy 

korekcie wraz z datą. 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty i zostać sporządzona według formularza 

oferty stanowiącego załącznik nr 1, oświadczenia zał. nr  2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty oraz 

zał. nr 4 Kosztorys ofertowy do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 

10. Nie przewiduje się wniesienia wadium. 
 

XI. Przesłanki odrzucenia oferty. 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty, 

lub 

2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zaproszeniu do złożenia oferty,  

lub 

3) została złożona przez Wykonawcę: niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w zaproszeniu do złożenia oferty. 
 

XII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym. 

1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (nr fax 14 66 30545) lub drogą elektroniczną na 

adres: mateusz.buchowicz@um.brzesko.pl z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego, 

były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej: papierowej lub skan oferty. 

3. Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert oraz dotyczące oświadczeń  

i dokumentów, o których mowa w pkt VII były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

4. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są : Mateusz Buchowicz, tel. 14 68 65 138 
 

XIII. Termin związania ofertą. 

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

XIV. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego       

        zaproszenia do złożenia oferty. 

1. Przesunięcie terminów, zmiana sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, w uzasadnionym 

przypadkach wynikających z: 

1) niekorzystnych warunków atmosferycznych;  

2) innych istotnych okoliczności, nie dających się przewidzieć na etapie składania oferty, pod warunkiem ich 

stosownego uzasadnienia. 

2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności 

mailto:mateusz.buchowicz@um.brzesko.pl
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XV. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 

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 ze zm.), zwanego 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzesku z siedzibą mieszczącą się pod 

adresem: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, tel  14 68 63 100 – reprezentowany przez Burmistrza Brzeska, 

zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”. 

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 dla którego nie stosuje 

się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019  

z późn.zm.). Wartość zamówienia jest poniżej kwoty 130 000 zł, zadanie: przebudowa boiska przy Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku, znak: IK.7011.08.3.2021.MB zwanego dalej „zamówieniem” 

4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne  

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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; 

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych  

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe  

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej1. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane 

osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 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, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych 

 
1 W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia 
ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub 
właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. 
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informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub 

daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia2.  

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego 

uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp3 ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników4. 

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 - przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu5, a nadto od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole 

i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole  

i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO6. 

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. c) RODO; 

3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 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 wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 

skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania  

o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), informujemy iż: 

− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w  szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 
2 Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp. 
3 Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. 
4 Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp. 
5 Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp. 
6 Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp. 
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− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą.  

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu.  
 

XVI. Zastrzeżenia Zamawiającego. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez wyboru oferty bez podania 

przyczyny.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania zapytania ofertowego w przypadku braku wystarczających 

środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.  

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone 

dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność 

uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się będzie od podpisania Umowy Zamawiający 

może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta będzie korzystniejsza od pozostałych. 

 

 

Załączniki:  
 

Załącznik nr 1: Formularz oferty; 

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu; 

Załącznik nr 3: Opis przebudowy boiska; 

Załącznik nr 4: Kosztorys ofertowy; 

Załącznik nr 5: Projekt umowy; 

Załącznik nr 6: Mapa zasadnicza z zaznaczonym boiskiem; 

Załącznik nr 7: Wizualizacja boiska 

 
       

      Z upoważnienia Burmistrza 

      Z – ca BURMISTRZA 

      (-) Grzegorz Brach 

 


