
Sygnatura:   SP75/ZP/231/2/2022

Zamawiajacy

Miasto   Poznah  Szkota  Podstawowa  nr  75,   im.  Powstahc6w  Wielkopolsklch  ul    Powstahc6w  Welkopolskich  3,

61-895  Poznah  reprezentowane  przez  Dyrektora -p   Katarzyne Sortysiak

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczace wykonania prac projektowych zwiazanych z przebudowa boiska zewn?trznego przy Szkole

Podstawowej  nr 75 w Poznaniu

1. Tryb udzielenia zam6wienia

Postepowanie  dotyczy  zam6wienia  ponizej  130 000  zl.  Do  post?powania  nie  maja zastosowania  zapisy  ustawy

Prawo zam6wieh  publicznych.

2.     Termin wykonania zam6wienia:  21  dni  kalendarzowych   od  dnia zawarcia  umowy

3.     Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest:

3.1.   Opracowanie  dokumentacji  projektowej  umozliwiajapei  przeprowadzenie  postepowania  na  realizaci?  robot w

trybie  podstawowym  ustawy Prawo zam6wieh  publicznych,  obejmujapej  swoim zakresem
-kosztorys jnwestorski

- projekt

-specyfikacje techniczna wykonania  i odbioru  robot;

zgodnie z zatapznikami  do  niniejszego zapytama ofertowego.

3.2.   Nadz6r   nad   procedurami   administracyjnymi   oraz   uzyskame   decyzjl   pozwolenia   na   budow?   w   imiemu

Zamawiajapego.

3.3.  Sprawowanie nadzoru autorskiego  nad  realizacja projektu w zakresie:
-stwierdzania w toku wykonywania  robot budowlanych zgodno§ci  realizacji z proiektem

-   uzgadniania   mozliwo§cl   wprowadzenia   rozwiazah   zamiennych   w   stosunku   do   przewidzianych   w

proiekcie,  zgtoszonych  przez kierownika  budowy lub  lnspektora  nadzoru  inwestorskiego,

3.4.  Reprezentowanie  Zamawiajapego  przed  Miejskim  Konserwatorem  zabytk6w  w  trakcie  realizacji  projektu  w

zakresje:

- dokonywania zgtoszeh

-wyst?powania  o  pozwolenie na  budow?  Oe§li  bedzie wymagane)

Dokumentacje    projektowa    nalezy    sporzadzi6    zgodnie    z    obowiazuiapymi    przepisami    I    normami    prawa

budowlanego,  w szczeg6lnoscl z:
-ustawq z dnia 7  lipca  1994 r. -Prawo budowlane

-Rozporzadzeniem  Ministra  Rozwoju  I  Technologii z dnia  20  grudnia  2021r    w sprawie szczegdiowego zakresu  I

formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacjl    technicznych    wykonanla    I    odbioru    robot   budowlanych    oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje     proiektowa    nalezy     sporzadzi6     I     przekaza6     Zamawiajapemu     wformie     paplerowej     w4

egzemplarzach  oraz przekaza6 na  no§niku  danych  USB w plikach  *pdf oraz w wersji edytowalnei  np.  *doc.  *dwg.

4. Warunki udziatu w postepowaniu:



0  udzielenie zam6wienia  moga ubiega6 sxp Wykonawcy,  kt6rzy  nle  podlegaiawykluczeniu  na  podstawie art.108

ust.1   usta\^ry  Prawo  zam6wieh  publicznych  oraz  art.  7  ust.1  ustawy z  dnfa  13  kwietr`ia  2022  r.  o  szczeg6lnych

rozwiazaniach    w    zakresie     przeciwdzialania    wspieraniu    agre§ji     na     ukraine    oraz    stuzapych     ochronie

bezpieczehstwa  narodowego oraz posladaja uprawnienia de wykonywanfa  okreslonej  dzialalnosci, jezeli  przepisy

prawa  naktadaja obowiezek ich  posiadanfa.

5,     Opis sposobu przygotowyv\ranja ofert:

1. Wykonawca mo2e zlozy6 tylko jedna ofert? na wykonanie przedmiotu zam6wienra.
2.  Oferte nalezy ztozy6 droga elektroniczna (adres  poczty elektronicznej  zamawiajapego:  Drzetarai@sD75.Dl  ),  w
formie   elektronicznei   (z   kwalmkowanym   podpisem   elektronicznym)   lub   w   postaci   elektronicznej   z   podpisem

zaufanyrn   fob   podpisem   osobistym   (e-dow6d)   lub   skanu   z   odrecznym   podpisem   osoby   uprawnionei   do
re prezentowa ni a Wykon awcy.
3.  Ztozona  elektronicznie  Oferta  musi  bye podpisana  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowanfa  \/\/ykonawcy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem  rejestracyjnym  i wymogarni  ustawowyrni.  W przypadku podpisania oferty
oraz  poswiadczenia  za  zgodno§6  z  oryginatem  kopii  dokumentow  przez  osobe  niewymieniona w  dokumencie
rejestracyjnym Wykonawcy, do oferty nalezy dolapzy6 stosowne pelnomocnictwo.
4.  Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sklada si? wraz z tfumaczeniem  ne jezyl( polski.

5. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
6. Wykonawca sklada wraz z oferta:
1)       wypetnieny Formufarz ofertowy-zatapznitt nr 2 do zo;
2)       wypetnione os\^riadczenie -zalapznik nr 3 do zo;

6. Opis kryteri6w wyboru najkoizystniejszej Oferty:  cena   .100 %

Zamawiajapy jako najkorzysthiejszawybierze oferte z najni2sza cena.

Zamawiajapy  zastrzega   sobie   prawo   odrzucenla  Oferty,  w  szczeg6lnosci   w  przypadku   oferty,   ktora  zawiera

razapo  niska  cene  w  stosunku   do  przedmiotu  zam6wienie,   o   kt6rej   mowa  w  art.   224  ust.   2   ustawy  Prawo

zam6wieh publieznych  lub oferty niespetniaiang wymog6w okreslonych w niniejszym zap)hanru  ofertowym.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Za mawiajapy wprowadza ryczalto\^ra forme wynagrodzen fa.

Cena musi  uwzglednia6 wszystkie koszty wykonanja  przyszlej  umowy.

Zamawiajapy nle dopuszcza  mozliwosci podwyzki cony w trakcie realizacji  umowy.

Zamawiajapy wymaga,  aby wszystkie  obliczenia  dckonane zostaly z dokfadnoscia do  dw6ch  miejsc po  przeclnku
-zaokraglenfa  nalezy wykonywa6 zgodnie z zasadami  matematycznyml  (decyduje trzecla c}rfra po przecinku)

Cena musi  bye wyrazona w zlotych polskich  niezaleznie od wchodzapych w jej sklad elementow.

Wykonawca,    sktadajap   oferte   zobowiazany   lest   poinforrnowa6   zamawfajapego,    czy   wyb6r   oferty   bedzie

prowadzi6 do  powstania  u  zamawiajapego obowiazku  podatkowego, wskazujap nazw?  (rodzaj) towaru  lub usfugl,
kt6rych  dostawa  lub  Swiadczenie  bedzie  prowadzi6  do  jego  powstanfa  oraz  wskazujac  wh  wartos6  bez  kwoty

podatku.

Rozliczenia pomiedzy Zamawfajaeym  a Wykonawca prowadzone beda w walucie  polskiej.

Zamawiajapy zastrzega sobie prawo do negocjowania cony z Wykonawca kt6ry zaoferuje naini2sza cene.

8.  Wzdr umowy:

Wz6r umowy stanowi  zatapznik nr 1  do ninieiszego zap)hanra Ofertowego.

9. Termin i miejsce skladaria i otwarcia ofert:

1.      Oferty nalezy sktada6 do dnfa 09.05.2022  r. godz.12.00 na  adres e-mail:  pizetargi@sp75.pl

2.      Ot\^tarcie Ofert nastapi dnfa  09.052022 r.  o godz.12.30. w siedzibie Zamawiajapego.

3.      Otwarcie ofertjest niejawne.



4.      Zamawiaiapy,  niezwtocznie  po  otwarciu  Ofert,  udostepnl  rna  swQjej  stronie  internetowej  informacie  o

nazwach    albo    imienach    i    nazwiskach    oraz   siedzibach    fob    migivcach    prowadzon?I    dzialalnosci

gospodarczej albo  mieiscach zamieszltania wykonawc6w,  lct6rych  Oferty zostaty otwarte oraz o cenach
zawartych w ofchach.

10.    Spos6b  porozumiewania  sic  Zamawiajacego  z  Wykonawcanii  oraz       przekazywania  o§\^/iadczeh  i

dokument6w
1.       Wszelkie    oswiadczenie,     zawiadomienia,     dokumenty,     wniceki    lub     informaQje    Zarnawiajapy     I

Wykonawcy    zobowiazani    sa    przekazywa6    droga   elektroniczna   (adres    poczty    elektronieznei

zamawiajapego:     Drzetarai@sD75.DI),     w    formie     elektronicznqj     (z     kwalifikowanym     podplsem

elektronieznym)    lut)   w    postacl    elektronicznei   z   podpisem    zaufanym    fob    podpisem   osobistym

(e-dow6d)  lub skanu  z odrecznym podpisem osoby uprawnlonej  do reprezentowania Wykonawcy.
2.      Zamawiajapy uprawniony jest wezwa6 Wykonawc? do ztozenia wyjasnieh dotyczapych treso ztozonei

Oferty.

3.     Kazdy  Wyl(onawca   rna   prawo   zwr6ci6  sie  do  Zamawiajapego   o  wyjasnrenie  tresci   zawartych   w

niniejszym     zap)rtanju     Ofertowym.     Zamawiaiapy     niezwlocznie     udzieli     wyiasnieh     wszystkim

uczestnikom  postepowanie,  bez ujawnianra Zhodta zapytania.

4.       Osoba uprawnionado porozumiewanie sle z wykonawcami jest-p.  Marcin  Rumirfeki tel. 618528612

|informaQie udzielane bedaw dni  robocze w godz.10.00-14.00).

11, Informaq|a o fomalnosclach zwlqzanych z zawarclem umowy

1.   Z Wykonawca  ktorego Oferta zostala  uznana jako oferta  naikorzystniejsza zostanie zawarta  umowa zgodnie

ze wzorem  umowy,  stanowiapym zatapznik nr 1  de  niniejszego zap)rtanra ofertowego.

2.   Zamawfajaey  usl(aze  termln   i   miejsce  zawarcia   umovy  w  zaproszeniu   przekazanym   Wykonawcy.   Jezeli

Wykonawca,  lct6rego  oferta  zostala  wybrana,  uchyla  sue  od  zawarcia  umowy,  Zamawiajapy  moze  wybra6

Oferte  najkorzystniejsza spo§r6d  pozostatych ofert.

12. Ogtoszenie wynik6w postepowania:

Niezwlocznie   po   udzieleniu   zam6wienia   Zamawiajaey   zamiesci   na   swojej   stronie   lntemetowej   informaQie   o

udzieleniu   zam6wienia,   podajap   nazwe   albo   ine   i   nazwisko   podmiotu,   z  kt6rym  zawarl  umow?  w  sprawie

zam6wienra   publicznego.   W  razie   nieudzielenia  zam6wienia,  Zamawiaiapy   niezwlocznie  zamlesci   ne  w/wym.

stronie jnformaqje o nieudzielenlu zam6wienia.

Niezaleznie    od    powyzszego,    o    wyborze    najkorzystniejszei    oferty   Zamawfajapy   zawiadomi    niezwlocznie

wszystkich  Wykonawc6w,  lct6rzy zto2yli oferty,  podqjap nazw? (firm?) albo imie i nazwisko,  siedzib? albo midsoe

zamieszkanfa  i  atres  wybranego  Wykonawcy  oraz  uzasadnienie  wyboru,  a  takze  nazwy  (firrny)  albo  imiona  i

nazwiska, siedziby albo mieisca zamieszkanfa i adresy Wykonawctw, kt6rzy zlozyli oferty.

13.    Srodki ochrony prawnej:

W ninieiszym  postepowanfu Wykonawcom nie przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia

11  wrzesnia 2019   r. -Prawo zam6wieh  pubHcznych  (ti   Dz.U  z   2019 r. poz. 2019 ze zm.).

14.    informacje kohcowe:

1. Udost?pnianie dokumentady z postepowania w tym Ofert, odbywa6 sis bedzie po zlozenfu pisemnego wniosku.

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  ninie|szych  dokumentach  maja zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnfa  23

kwletnia  1964  r. -Kodeks cywilny.

3.  Zamawiajaey  zgodnie  z  art.   13  usl   1   i  2  rozporzqdzenia  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  2016/679

z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  os6b  fizycznych  w zwiazl(u  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i



w  sprawie  swobodnego  przeptywu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46AVE  (og6lne  rozporzadzenie  o

ochronie danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119 z 04.05.2016,  str.1 ),  dalej  „RODO",  informuie,  Ze:

1)       administratorem   danych   osobowych   jest   Szkola   Podstawowa   nr   75   im.   Powstahc6w   Wielkopolskich

z siedziba w Poznaniu  pod  adresem:  ul.  Powstahc6w  Welkopolskich  3,  61-895  Poznah;  numer telefonu61

8528612  ,  adres email:  sekretariat@gm2.poznan.pl;

2)       z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Szkole  Podstawowej  nr  75  mo2na  skontaktowa6  sie  pod

adresem e-mail:  iod5_oswiata@um.poznan.pl

3)       dane  osobowe  przetwarzane  b?da  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu  zwiazanym  z  niniejszym

post?powaniem o udzielenie zam6wjenia publicznego;

4)       odbiorcami  danych   osobowych   beda  osoby  lub   podmioty,   kt6rym   udost?pniona  zostanie  dokumentacja

post?powania w oparciu o art.18 oraz art.  74 Ustawy;
5)       dane osobowe beda przechowywane zgodnie z art. 78 ust.1  Ustawy;

6)       obowiazek  podania   danych   osobowych  jest  wymogiem   ustawowym   okre5lonym   w  przepisach   Ustawy,

zwiazanym  z  udziatem  w  postepowaniu  o  udzielenie  zam6wienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania

okre§lonych danych wynikaja z Ustawy;

7)       w   odniesieniu   do   danych   osobowych   decyzje   nie   b?da   podejmowane   w   spos6b   zautomatyzowany,

stosownie do art.  22 RODO;

8)       osoba, kt6rej dane osobowe bedaw przedmiotowym postepowaniu przetwarzane rna:

a)       na podstawie art.15 ROD0 prawo dostepu do danych osobowych, ktorejej dotycza

b)       na  podstawie  art.   16  RODO  prawo  do  sprostowania  lub  uzupelnienla  danych  osobowych,  ktore  jej

dotycza*,

c)       na  podstawie  art.   18  RODO  prawo  Zadania  od   administratora  ograniczenia  przetwarzanla  danych

osobowych z zastrze2eniem  przypadk6w,  o kt6rych mowa w art.18  ust.  2  RODO**,

d)       prawo   do   wniesienia   skargi   do   Prezesa    Urzedu    Ochrony   Danych    Osobowych,   gdy   uzna,   Ze

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczapych narusza przepisy RODO;
9)       osobie, kt6rej dane osobowe b?da w przedmiotowym post?powaniu przetwarzane nie przystuguje:

a)       wzwiazku z art.17 ust.  3 lit.  b,  d  lube RODO prawo do usunieciadanych osobowych,

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

c)       na   podstawie   art.   21    RODO   prawo   sprzeciwu,   wobec   przetwarzania   danych   osobowych,   gdyz

podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6  ust,  1  lit.  c RODO.

•  Wyjdsnienie:   skorzystanie   z  prawa  do  sprostowania  nie  moze  sku[kowat  zmiana  wyniku  postepowania  o  udzielenle  zam6wienia

publicznego  ani  zmiana postanowieh  umowy w zakresie niezgodnym  z ustawQ Pzp oraz  nle  moze  naruszat  inlegralndsci  protokolu oraz

jego zalapznik6w.
"  lNyjasnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  rna   zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywanla,  w  celu  zapewnienia

korzystania  ze  Srodk6w  ochrony  prawnej  lub  w  celu  achrony  praw  innej  osoby fizyczne|  lub  prawne|,  Iub  z  uwagi  na  wazne  wzgledy

iuteresu publicznego Unii Europejsklej lub pahstwa cztonkowsklego

Zatapznikl:

I)    wz6rumowy

2)    formularz ofertowy

3)    o§wiadczenie

4)    zalozenia projektowe

5)    mapa  (rzut)
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