
 
 

 
 
 

Nr sprawy: ZP/TW/3410/018/195/21 

 
 

Zapytanie ofertowe 
pn.: 

 
„Projekt budowy drogi dojazdowej do wybiegu dla psów oraz schroniska dla 

bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej” 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A 
Tel. (032) 241-12-70     Faks: (032) 241-40-60     Strona: www.mzuim.chorzow.eu 

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
1) Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza 
130 000 zł – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przepisy ustawy stosuje się do zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub 
przekracza kwotę 130 000 zł. 

2) Postępowanie jest prowadzone na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyny. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia są usługa polegająca na wykonaniu: „Projektu budowy 
drogi dojazdowej do wybiegu dla psów oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt 
przy ul. Opolskiej”. 

2) W ramach prac projektowych należy wykonać dokumentację zgodnie z zał. nr 3 – 
Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
 

5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

6. Termin wykonania zamówienia. 
do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy 

7. Sposób obliczenia ceny: 
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1) Formą wynagrodzenia za usługi projektowe stanowiące przedmiot zamówienia jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2) Wykonawca podaje ryczałtową cenę oferty brutto (cena netto + kwota podatku VAT) 
w swojej ofercie. 

3) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi obejmować całość zamówienia 
i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem 
kompletnego przedmiotu zamówienia. 

4) Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą w złotych polskich. 
5) Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań 

i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą 
częścią niniejszego zaproszenia i że stosownie do nich wycenił swoją ofertę. 

8. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzić należy na załączonym Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). 
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 
9. Zawartość oferty: 

1) Wypełniony Formularz ofertowy podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

2) Odpis z właściwego rejestru lub CEIDG. 
3) Stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

10. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez Wykonawcę: 
1) Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

sekretariat@mzuim.chorzow.eu lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie 

w siedzibie Zamawiającego. 

2) Ofertę proszę złożyć do dnia 24.05.2021 r. do godz. 12:00 

3) Otwarcie ofert jest niejawne. 

11. Termin związania ofertą. 
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 
 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Cena ofertowa brutto 100% 

 
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, 
do których przesłał zapytanie ofertowe. 
 
12. Istotne postanowienia umowy 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
 

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:  
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. 
Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów, tel. 32/241 12 70, faks 32 / 241 40 60; e-mail: 
sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mzuim.chorzow.eu;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości mniejszej niż 130 000 zł;  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. postępowania w oparciu o art. 18 oraz 
art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  
b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  
9) nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

14. Załączniki do niniejszego zapytania: 
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2) Załącznik nr 2 – Projekt umowy  
 

Z A T W I E R D Z A M 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Chorzowie 
p.o. Dyrektor 

mgr Bożena Biolik - Stich 
 
 
 
 
 

Chorzów, dn. 18.05.2021r. 


