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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na: „wykonanie obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć 

wodociągową w miejscowości Michałowice II, ul. Akacjowa, na działkach nr 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 

229/1 obręb: 006 Michałowice gm. Michałowice” 
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2017r. Dz. U. 

poz. 1579- tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.133 ust 1 ww. ustawy 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice 

NIP 5130233716 zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie 

Wykonawcy robót urządzeń i infrastruktury wodociągowej. 

2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego: 

1) W szczególności zadanie obejmuje: 

a) Zagospodarowanie terenu wokół studni głębinowej (agregat pompowy dostarcza Zamawiający): 

✓ wykonanie obudowy istniejącej studni głębinowej, 

✓ dostawa i wyposażenie kontenera technicznego, 

✓ przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego włączenie 

przedmiotowego ujęcia do systemu wodociągowego, 

✓ zbiorniki bezodpływowe i zewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

✓ ogrodzenie, 

✓ utwardzenie terenu. 

b) Instalacje elektryczne. 

c) Roboty wodociągowe: 

✓ Wykonanie sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn 110 o długości 243,6 m wraz z włączeniem 

w istniejącą sieć, 

✓ Wykonanie sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn 160 o długości 16,2 m wraz z włączeniem 

w istniejącą sieć, 

✓ Włączenie przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci wodociągowej PE100RC SDR11 

dn 110, 

✓ Hydrant technologiczny HT-1 - 1 szt 

2) Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

zamówienia określają: 

a) Przedmiar robót – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego, 

c) Projekt Budowlany  – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, 

d) Projekt umowy – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego, 

 

3. Informacje o procedurze zapytania ofertowego: 

1) Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia. 

2) Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena. 

3) Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.  

4) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 
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5) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować 

wszystkie koszy jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

6) Ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

należy złożyć w formie pisemnej lub przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 27.05.2020r.  do 

godz. 12:00:  

➢ pisemnie w siedzibie PUK w Michałowicach Sp. z o.o., pl. Józefa Piłsudskiego 1,  

32-091 Michałowice, sekretariat (III piętro, Urząd Gminy Michałowice) w zaklejonych kopertach  

z napisem: 

 

OFERTA na: „Wykonanie obudowy studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w 

istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Michałowice II, ul. Akacjowa, na działkach nr 244, 242/1, 

242/13, 242/19, 232, 229/1 obręb: 006 Michałowice gm. Michałowice” 

Nie otwierać przed godziną 1200 

➢ pocztą elektroniczną pod adres: jmadej@pukmichalowice.pl 

7) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy IS (instalacji sanitarnych) oraz IE (instalacji 

elektrycznych), sporządzony na podstawie przedmiaru robót – załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego, 

8) Należy sporządzić Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót wypełniając wzór stanowiący 

załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Po zaktualizowaniu harmonogram ten będzie 

załącznikiem do umowy zawartej z wybranym wykonawcą. W odpowiednich rubrykach harmonogramu 

winny być ujęte wartości netto wynikające z kosztorysów ofertowych oraz inne kwoty składające się na 

cenę ofertową. Wykonawca może zmienić określenia poszczególnych zakresów robót, skasować 

niepotrzebne pozycje lub dodać nowe, jednak bezwzględnie należy zachować podział na pozycje 

dotyczące robót budowlano-montażowych, zajęcia pasa drogowego (jeżeli dotyczy), odwodnienia 

wykopów oraz renowacji nawierzchni (jeśli wchodzą w zakres zamówienia), natomiast w rubryce 

„Pozostałe” można szczegółowo wymienić elementy, które zostały tu uwzględnione. Wartość wykazana 

jako „Suma” w pozycji „Ogółem” musi odpowiadać cenie ofertowej netto. 

9) W Formularzu oferty należy podać okres gwarancji (minimum 36 miesiące). 

10) W formularzu oferty należy podać oferowany termin zakończenia realizacji zamówienia (maksymalnie 

60 dni) 

11) Wybrany w postępowaniu wykonawca obowiązany jest – przed podpisaniem umowy – wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ustalonej ceny netto zamówienia 

w wybranej przez siebie jednej z następujących form: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych 

formach. Wykonawca powinien określić w ofercie, jaką formę (sposób) zabezpieczenia wybiera. 

12) Gwarancja lub poręczenie składane tytułem zabezpieczenia nie może wygasać przed terminem 

zakończenia robót, ponadto ma być: samoistna, nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze 

żądanie zamawiającego. 

13) Po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy zamawiający zwolni 70 % zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, a pozostałe 30 % stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji zwróci na 

wniosek wykonawcy po upływie okresu gwarancji. 

14) Oferty złożone lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

15) Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pukmichalowice.pl zakładka: 

inwestycje/zapytania ofertowe. 

16) Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw. 

17) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie przedmiotu 

zamówienia: Janusz Madej tel. 12 388-87-71 w. 60, e-mail: jmadej@pukmichalowice.pl 

18) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

19) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. 
20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oraz terminu realizacji z Wykonawcą lub 

Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę lub ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne 

oferty. 



  

21) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

22) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez 

PUK w Michałowicach sp. z o.o. skierowana do wykonawców posiadających status osób fizycznych:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach sp. z o.o. (dalej jako: „PUK w Michałowicach” lub 

„administrator”), z siedzibą przy Placu Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice (dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych: iod@michalowice.malopolska.pl) informuje, że jest administratorem dotyczących Pana/Pani 

danych osobowych przekazanych PUK w Michałowicach w związku z Pana/Pani udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, obejmujących w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie lub wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia, w tym: Pana/Pani imię, 

nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, 

informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach 

przekazanych w trakcie postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Krajowy Rejestr Karny). 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PUK w Michałowicach w oparciu o poniżej wskazane 

podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów: 

a) podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków 

prawnych ciążących na PUK w Michałowicach wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa 

podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów: 

✓ związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,  

✓ archiwizacyjnych,  

✓ rozliczeń podatkowych,  

✓ prowadzenia rachunkowości. 

b) w przypadku zawarcia pomiędzy Panem/Panią a PUK w Michałowicach umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, podane dane osobowe będą przetwarzane, 

ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz w celu prawidłowego wykonania 

obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych 

związanych z realizacją umowy; 

c) podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PUK w Michałowicach, 

którymi są: 

✓ ustalenie, egzekwowanie roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,  

✓ w przypadku zawarcia pomiędzy Panem/Panią a PUK w Michałowicach umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem – kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów 

należących do PUK w Michałowicach oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, 

porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i p.poż) na terenie obiektów  

PUK w Michałowicach. 

2) Ponadto PUK w Michałowicach informuje, że: 

a) podanie przez Pan/Panią danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek podania danych 

wynika z przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania – jest 

jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oraz – w przypadku wyboru Pana/Pani oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy  

w sprawie udzielenia zamówienia (niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz 

zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia);  

b) przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora: 

✓ dostępu do swoich danych osobowych 

✓ i ich sprostowania,  

✓ ograniczenia przetwarzania. 

c) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych; 

d) nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

e) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków dotyczących prawa dostępu do danych, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator 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; 
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f) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

g) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

h) w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy przesłać swoje żądanie 

na adres: iod@michalowice.malopolska.pl; 

i) Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie PUK w Michałowicach,  

w tym podmiotom świadczącym usługi doradcze, obsługę informatyczną i ochronę mienia; 

j) PUK w Michałowicach będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia pomiędzy Panem/Panią a PUK  

w Michałowicach umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, 

przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia, a także przez okres konieczny w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych, których przetwarzanie wynika z obowiązku 

prawnego ciążącego na PUK w Michałowicach, Pana/Pani dane będą przetwarzane także przez okres 

niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub - w zakresie w którym 

przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora - do czasu wniesienia 

sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem PUK w Michałowicach do zaprzestania przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych; 

k) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pana/Pani, 

iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

Pana/Pani dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty działające na zlecenie PUK  

w Michałowicach, w tym podmioty świadczące na rzecz PUK w Michałowicach usługi doradcze, obsługę informatyczną 

działalności PUK w Michałowicach, ochronę mienia itd 

 

 

ZARZĄD 

 

Załącznikami do zapytania są: 

1. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy 

2. Zał. Nr 2 Przedmiar robót IS + IE 

3. Zał. Nr 3 Specyfikacja techniczna IS + IE 

4. Zał. Nr 4 Projekt budowlany  IS + IE 

5. Zał. Nr 5 Projekt umowy 

6. Zał. Nr 6 Wzór Rzeczowo-Finansowego Harmonogramu Robót 
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