Poznań, dnia 20.07.2020r.
Zarząd Zieleni Miejskiej
60-194 Poznań, ul. Strzegomska 3
www.zzmpoznan.pl, kancelaria@zzmpoznan.pl
godziny pracy: 7:00 – 15:00

Do Wszystkich

Oznaczenie sprawy: ZZM.ZP.252- 37/2020Z

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz zadaszenia placu zabaw przy ul.
Warszawskiej 75- zg. z załączonym kosztorysem ofertowym.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz zadaszenia placu zabaw przy ul.
Warszawskiej 75- zg. z kosztorysem ofertowym.
2. Termin realizacji zamówienia.
do 3 miesiący od dnia podpisania zlecenia
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków – jeżeli dotyczy.
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy
b) kosztorys ofertowy
c) zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia na zastosowane materiały i wykonane roboty
budowlane min. 3 -letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego bez uwag.

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej

4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Termin i miejsce składnia ofert.
Oferty prosimy składać:
a) pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul.
Strzegomska 3, w terminie do dnia 30.07.2020r. do godziny 14.00
lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl
w terminie do dnia 30.07.2020r. do godziny 14.00
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul.
Strzegomska 3,
lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl.
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do
Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na „Zakup i montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz zadaszenia placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75”
oznaczenie sprawy: ZZM.ZP/252 -37/2020Z”.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zawartych w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz
zmieści treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 10.04.2020r.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Pani Hanna Korn-Pospiech w godzinach od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku.
7. Kryteria i sposobu oceny ofert.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny
ofert:
Np. Cena za przedmiot zamówienia: 100%
8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców
(którzy złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego
ofertę wybrano.

9. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Edward Pałka, e-mail: iod@zzmpoznan.pl , tel. 618608500;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na ZZM lub w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e - RODO, odbywa się co do zasady w związku
z obowiązującymi ustawami oraz zarządzeniami Dyrektora ZZM;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym w celu wskazanym
w pkt. 3.
5) Pani/Pana
dane
osobowe
nie
będą
przekazywane
do
państwa
trzeciego
lub
organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w ZZM;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3.

10. Termin związania z ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu
do składania ofert.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia negocjacji, w szczególności w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej
przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Osoby podpisujące zapytanie
(dokumenty pozostający w dokumentacji postępowania)

Podpis i pieczątka
pracownika prowadzącego
zadanie

Podpis i pieczątka
przełożonego pracownika
prowadzącego zadanie

Podpis i pieczątka
stanowiska ds.
zamówień publicznych

Podpis i pieczątka
Dyrektora Zarządu
Zieleni Miejskiej

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Zarząd Zieleni Miejskiej
60-194 Poznań
ul. Strzegomska 3
A. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres

NIP, REGON, KRS
Adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma
przesyłać korespondencję e-mail
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i
podpisująca ofertę (imię i nazwisko)
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie
realizacji zamówienia (imię i nazwisko, e-mail: telefon)

B. Oferowany przedmiot zamówienia
W związku z zapytaniem ofertowym na:

…………………………………………………………………………………………………..
Oferujemy wykonanie w.w. przedmiotu zamówienia za następującą cenę za całość
zamówienia:

Cena netto (PLN)

Podatek VAT (PLN) -

Cena za całość zamówienia wraz z
podatkiem VAT (PLN)

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie w określonym w zapytaniu ofertowym
C. Oświadczenia
 uważam się za związany niniejszą ofertą przez czas 30 dni od ostatecznego upływu

terminu do składania ofert,
w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,



D. Obowiązek podatkowy
Oświadczam, że wybór mojej / naszej oferty:
a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, */**
b) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:*/**
LP.
1

Produkt

Wartość netto (PLN)

2
3

Razem

*niepotrzebne skreślić
** brak podanie informacji zostanie uznane za brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług

E. Podwykonawstwo.
Oświadczam, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp.
1

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

2

WARTOŚĆ

Nazwa i adres

BRUTTO (PLN)

podwykonawcy

3

4

1
2
RAZEM
*W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić treść oświadczenia i/lub nie wypełniać tabeli.

F. Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa:
Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte na stronach od ………. do ………. oferty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

G. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
art. 13 lub art. 14 RODO

w

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)

rozporządzenie Parlamentu 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

H. Oświadczenie dotyczące podanych informacji
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji
I. Spis treści
Oferta

została

złożona

na

.................................

stronach

podpisanych

i

kolejno

ponumerowanych od nr .................... do nr ...................
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ...............................................................................................
2/ ...............................................................................................
3/ ...............................................................................................

data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela
pieczęć Wykonawcy

Wykonawcy

